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                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/४७६/२०२० 
                                               दनांक - ३०/०४/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०६/०५/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०६/०५/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, 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 – १७० 
 
दनांक - ०६/०५/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०६/०५/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
         दनांक १७/०२/२०२० व २७/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का  

         .१६१) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र याने/ आर णाने बािधत जागा 
महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.१९।०८।२०१९ रोजी मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीने 
मंजूर  दले या एकुण १७ वषयांकर ता मा. थायी सिमती सभेची मंजूर  िमळणेकामी 
वषयप  मा. थायी सिमतीपुढे सादर कर यात आलेले होते. सदर वषयांस अ ापपयत 
मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळालेली नाह . सदर वषय प ात नमूद केले या 
अ. .१ ते १७ पैक  अ. .७ ते १२ हे वषय संबंिधत िमळकतधारकांने खाजगी 
वाटाघाट ने रोख मोबद याऐवजी ट.ड .आर. दारे मोबदला िमळणेची मागणी के याने 
सदर या अ. .७ ते १२ वषयी मा. ट.ड .आर.सिमतीने ट.ड .आर.देणेस मंजूर  दलेली 
आहे. यामुळे सदरचे अ. .७ ते १२ हे वषय वगळून मा. थायी सिमतीपुढे वषय प  

मंजूर साठ  सादर करणे आव यक आहे.  तसेच द.०४।०२।२०२० रोजी झाले या 
मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीने एकुण १२ वषयांकर ता मंजूर  दलेली आहे.  सदर करणी 
देखील येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

अ) द.१९।०८।२०१९ या मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीम ये मंजूर झालेले वषय  

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे वाकड येथील स.नं. २३९।३ पैक  मिधल २४.०० 
मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

२४.०० मी. 
र याने बािधत 

१६०.०० 
चौ.मी 

६५,९२,०००/- 

२ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं.२८/२ब पै. मधील 
३०.००मी. एच.सी.एम.ट .आर. ने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

३०.०० मी. 
एच.सी.एम.ट .आर 

११०.०० 
चौ.मी 

४२,५९,२००/- 

३ 
मौजे सांगवी येथील स.न.ं ८।१अ।१।१।१४अ मधील 
१८.०० मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

  १७५.५० 
चौ.मी 

४३,१४,३१६/- 
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मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

४ 
मौजे िचखली येथील ग.नं. १५९४ पै मधील मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

१४३.३७ 
चौ.मी 

२६,०९,३३४/- 

५ 
मौजे िचखली येथील ग.नं. १५९४ पै मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

७२.५० 
चौ.मी 

१३,१९,५००/- 

६ 

मौजे मोशी येथील न वन गट नं. ५०१ पै., (जुना गट 
नं. ५०१ पै.) मिधल मंजूर वकास योजनेतील ६०मी. 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

६०.०० मी. 
र याने बािधत 

२३७.५० 
चौ.मी 

३८,८५,५००/- 

७ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४७ पै, 
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मजंूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.०० 
चौ.मी 

१,०४,५४,०८०/- 

८ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४६ पै, 
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.००चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

९ 

मौजे पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४८ पै.  
िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
आ. . ३६९ (बस टिमनल) या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) 

२८०.०० 
चौ.मी 

१,०४,५४,०८०/- 

१० 
मौजे सांगवी येथील स.न.ं ९ अ पै मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र वाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. र ता 
२००.०० 
चौ.मी. 

४९,१६,६००/- 

११ 

मौजे दापोड  येथील स.नं. २७ पै., िस.स.नं.१८५७ पै. 
मिधल मंजूर वकास योजनेतील आर ण .०३।०१ 
उ ान या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

आर ण 
.०३।०१ उ ान 

१३४७.५८ 
चौ.मी. 

१,४८,४३,१४६/- 

   
 र. . ७,४१,०१,८३६/- 

ब) द.०४।०२।२०२० या मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीम ये मंजूर झालेले वषय  

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे रहाटणी येिथल स.नं. ५९।१ब।२।२ मिधल १२.०० मी. 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. 
र याने बािधत 

३१.४२ चौ.मी १२,१६,५८२/- 
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२ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं.३७।३।४, िस.स.नं. १६१३ पैक  
मिधल १२.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. 
र याने बािधत 

११६.०२ चौ मी ४४,९२,२९४/- 

३ 
मौजे वाकड येथील स.नं. १६०।६ मिधल आ. . ४।११ 
जकात नाका या तावाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ४।११ 
जकात नाका 

३६७.०० चौ.मी. ६९,९४,२८६/- 

४ 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ८३।२।१।१, िस.स.न.ं २४९१ 
पैक  मिधल आ. . ३५५ CPG( . . .) लहान मुलांचे खेळाचे 
मैदान या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३५५ 
(CPG. . .) लहान 
मुलांचे खेळाचे 

मैदान 

२७८.७९ चौ.मी. ४४,३२,४८२/- 

५ 
मौजे रावेत येथील स.नं. १२१।२ पैक  मिधल मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

९३.७५ चौ.मी. २८,१४,३७५/- 

६ 
मौजे पंपळे गुरव येथील न वन स. न.ं ५१।१।१ मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१०५.०० चौ.मी. २५,७८,८००/- 

७ 
मौजे पपंळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र तायने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१००.०० चौ.मी. २४,५६,०००/- 

८ 
मौजे पपंळे गुरव येथील ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

५०.०० चौ.मी. १२,२८,०००/- 

९ 
मौजे पपंळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

५०.०० चौ.मी. १२,२८,०००/- 

१० 
मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।१ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१०५.०० चौ.मी. २५,७८,८००/- 

११ 

मौजे पंपर  येथील स.नं. ३२२।५ पैक , िस.स.नं. ६७७६ 
पैक  मिधल मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

८९.०० चौ.मी. १५,००,६२९/- 

१२ 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ६३।३।३०, िस.स.नं. 
१२४२, स.नं. ६३।३।४।४, िस.स.नं. १४७९ मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणबेाबत. 

 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१५०.०० चौ.मी. ३६,८४,०००/- 

   
 र. . ३,५२,०४,२४८/- 

  
एकुण अ +ब र. . १०,९३,०६,०८४/- 
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तर  वर ल त यात नमुद केले या मु यांकन र कमेस व या अनुषंगाने   लागणा-
या मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

      ( द.०६/०५/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 83/02/2019-2020 अ वये टे को 

र यावर ल इले ॉिनक सदन चौकातील सी.ड .वक ं द करणे व नाला बांधणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.वैदेह  क शन िन.र. .1,62,81,014/- (अ र  

र. .एक कोट  बास  लाख ए याऐंशी हजार चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,60,95,684/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,60,95,684/- पे ा 28.57% कमी दराने 

िन वदा ा  झालेली आहे.  र. .1,14,97,147/- + रॉय ट  चाजस र. .3,57,308/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,85,330/- = एकुण र. .1,20,39,785/- 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 .३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे फे ुवार  २०२० अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/३९/२०२० द.१६/०३/२०२० अ वये पाठ वले या अहवालाचे 

अवलोकन करणे.  

वषय .४)   संत तुकारामनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल े क गॅलर  खालील 
जागेवर वल गाळा  १, २, ३, १०, ११, १४, १९, २०, ३४, ३६ यांना मंजुर करणेत आले 
होत.े यांचा कराराचा कालावधी संपु ात आलेला आहे, गाळे धारकाने गा याची 
अनामत र कम मनपाकडे भरलेली नाह , मंजुर केले या गा यावर अ य यवसाियक 
यवसाय करत अस याचे िनदशनास आलेले असलेने महारा  महापािलका अिधिनयम 
कलम ८१(ब) (२) नुसार नोट स देऊन ३० दवसा या आत  जागा(गाळा) मनपा या 
ता यात देणे गाळे मनपा या ता यात न द यास स या मागाने गाळे ता यात 
घेणेत येतील असे द.६/३/२०१९ रोजी नोट स ारे कळ वणेत आले होत.े तथापी सदर 
नोट स माणे कोणीह   गा यांचे ताबे न द याने सदर गाळे पंचनामा क न 
द.३/२/२०२० रोजी ता यात घेणेत आलेले आहेत. सदर गाळे परत िमळणे बाबत सव 
संबंिधतानी एक त अज सादर केलेला आहे. तर सदरचे गाळे िन वदा काढून वतर त 
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करावेत अशी या भागातील  नाग रक , िशवसेना महारा  वाहतुक सेना (महासंघ) 
शहरा य - पंपर  िचंचवड तसेच नगरसद य यांची मागणी आहे. यानुसार सदर 
भागातील नगरसद यांची एक त बैठक आयो जत केली असता एक  बैठक होऊ 

शकली नाह . परंतु आहे याच गाळेधारकांना गाळे ावेत यांना बेरोजगार करणेत येऊ 
नये अशी मागणी दोन नगरसद यांची आहे. व िन वदा काढून गाळे वतर त कर याची 
दोन नगरसद यांची मागणी आहे. संत तुकारामनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

डा संकुल े क गॅलर  खालील जागेवर वल मनपाने ता यात घेतलेले गाळे .१, २, 
३, १०, ११, १४, १९, २०, ३४, ३६ वतरणापासून ३१ माच २०२० पयतच े येक  एकुण 
थक त र. .१,२१,७१६/- आहे. यांनी आतापयत िनयमा माणे करार क न थकबाक  न 
भर यामुळे र. .५०००/- दंड आका न जे गाळे दुस-या माफत चाल वतात यांना 
र. .१०,००० व यांनी गाळे भा याने दलेले आहे यांना र. .२०,०००/- दंड आका न 
व ३१ माच २०२० पयत िमळकत कर भ न आहे याच गाळे धारकांना गाळे देणे 
अथवा िन वदा काढून गाळे वतर त करावेत याबाबत िनणय घेणेकामी सदरचा वषय 
७९ ब माणे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७८ द.१३/०३/२०२० 
अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .४५७२ द.२८/०२/२०१९ अ वये 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/२५८/२०१९ द.२६/०६/ २०१९ 
अ वये भाग .१४ येथील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर यायामशाळा ह 

अ वनायक म हला ित ाण या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.१०/०२/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. 
भाग .१४ येथील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर यायामशाळा ह अ वनायक 

म हला ित ाण यासं थेस द.१२/०२/२०२० पासून पुढे यायामशाळा ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास दे यास मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६)   मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७९ द.१३/०३/२०२० 
अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .४५७४ द.२८/०२/२०१९ अ वये मा 
आयु  यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/२५७/२०१९ द. २६/०६/२०१९ 
अ वये भाग .९ खराळवाड  येथील बालभवन पु ष यायामशाळा ह कामगार नगर 
िम  मंडळ कामगार नगर पंपर  १७  या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हन ेकराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.३१/०१/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. 
सं थेने द.०६/०१/२०२० या अजा या मागणीनुसार व डा पयवे का क े ीय 
कायालय यांचेकड ल अहवालनुसार भाग  ९ खराळवाड  येथील बालभवन पु ष 
यायामशाळा ह कामगार  नगर  िम    मंडळ  कामगार  नगर  पंपर   १७  या  सं थेस 

द.०२/०२/२०२० पासून पुढे यायामशाळा ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून  देवून  सेवाशु क त वावर  चाल व यास  दे यास मुदतवाढ 
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देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८० द.१३/०३/२०२० 
अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६३०५ द.०८/०१/२०२० अ वये 
मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल आदेश . डा/०३/का व/५३/२०२० 

द.१५/०१/२०२० अ वये भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह मै ी 
वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०२/०३/२०१९ ते द.०१/०२/२०२० 

या कालावधीक रता र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०२/०३/२०२० रोजी संपु ात 
येत आहे. भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह मै ी वयंरोजगार सेवा 
सं था पंपर गाव या सं थेस द.०३/०२/२०२० पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८१ द.१३/०३/२०२० 
अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६३०४ द.०८/०१/२०२० अ वये 
मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/५४/ २०२० 

द.१५/०१/२०२० अ वये भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे यायामशाळा ह मै ी 
वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०२/०३/२०१९ ते द.०१/०२/२०२० 

या कालावधीक रता र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०२/०३/२०२० रोजी संपु ात 
येत आहे. भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे यायामशाळा ह मै ी वयंरोजगार 
सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०३/०२/२०२० पासून पुढे ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
दे यास मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८२ द.१३/०३/२०२० 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुणे 

१९  यां या सहकायाने सन २०१९-२० म ये ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा 
फुलेनगर, िचंचवड येथे मितमंद व द यांग व ा यासाठ  व वध कार या पधा 
२०१९-२० आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .९,४१,०००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ए केचाळ स हजार फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
सहभागी शाळांना भेट व तू, मेड स खरेद  ,पी. ह.सी. ले स बॅनस व पधा काळात 
व ाथ  खेळाडू, पंच अ पोपहार व भोजन इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस तसेच व ुत पीकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत वभाग, संबंिधत 
े ीय कायालय व टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच हा थाप य वभाग, 

संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणे व पधा 
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अनुषंगाने डा वभागाचा होणारा र. .७,७६,०००/- (अ र  र. .सात लाख शहा र 
हजार फ ) हा खच डा वभागाच े डा िनधी - म.न.पा.तफ आयो जत व वध 

डा पधा, खेळाडू व ा याना सकस आहार या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८४ द.१३/०३/२०२० 

अ वये मा.सागर गवळ , मा. वकास डोळस यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील डा वभागा या वतीने दरवष  शालेय व महा व ालयीन व ाथ  
खेळाडंूना डा िश यवृ ी अदा केली जाते. मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ 
द.१८/१/२०१४ अ वये डा वभाग डा धोरण मंजूर झाले असून सदर धोरणाम ये 
भाग १ ड िश यवृ ी मधील(१) पान मांक १४ मनपा प रसरातील व ाथ  खेळाडंूसाठ  
शालेय डा िश यवृ ी योजना शालेय व महा व ालयीन व ाथ  व संघटनेमाफत 
खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन िमळून मनपा प रसरातील जा तीत जा त, रा य 
रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू तयार हो या या ीने रा य तर खेळाडूस र. .३०००/-
यात १०% वाढ क न र. .३३००/- तसेच असोिशएशन ऑफ इं डयन युिन हसिसट  

तफ आयो जत आंतर व ापीठ(रा ीय) तरावर सहभागी झाले या व ाथ  खेळाडूस 
वा षक र. .३०००/- यात १०% वाढ क न र. .३३००/- व रा ीय शालेय पधात 
(नॅशनल कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ इं डया) तफ आयो जत रा ीय शालेय 

डा पधत सहभागी झाले या व ाथ  खेळाडूस वा षक र. .५०००/- यात १०% 
वाढ क न र. .५५००/- या माणे डा िश यवृ ी अदा करणेकामी मा यता दलेली 
आहे. सन २०१८-१९ या सालाकर ता िश यवृ ी अदा करणेकामी वृ प ात ेसनोट 
िस द क न संबंिधत व ा याकडून द.२८/८/२०१९ ते ३०/९/२०१९ पयत अज 

माग वले होते. यानुसार १३५ अज ा  झाले होते. यापैक  १३ अज हे डा 
िश यवृ ी धोरणात बसत नस यामुळे अपा  कर यात आलेले आहेत. 
उवर त( माणप )े अज १) ६७ अज माणप े पडताळणी क न घेणेकामी ज हा डा 
अिधकार ,पुणे २) ३ अज माणप े व ापीठ डा मंडळ,पुणे यांचेकडे पाठ वले होते. 

डा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे ४९ यांनी प  . युसे/ पंिचंमनपा माणप  
पड/१८-१९/का-४ द.२२/०३/२०१९ या अ वये सदर माणप े ह  सहा.आयु  डा 
यांचे तरावर School Game Fedration of India या संकेत थळावर उपल ध असले या 
िनकालाव न छाणनी क न घेणेत यावे असे कळ वले होते. यानुसार संबंिधत 
संकेत थळाव न तपासणी केली असता ५० खेळाडू पा  आहेत. २ खेळाडंूचे खेलो 
इंड याचे माणप  आहेत. खेळाडंू या माणप ांची तपासणी क न एकूण १३५ 
अजातील माणप ांपैक  १२० व ाथ  खेळाडंूचे अज मनपा या डा धोरणानुसार पा  
ठर व यात आले आहे याचा तपिशल खालील माणे 
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पा /अपा  रा य तर आंतर व ापीठ रा ीय तर एकूण शेरा 
पा  ६७ ३ ५० १२० ----- 
अपा  ९ ० ४ १३ ---- 
िनणय राखून 
ठेव यात येत 
आहे 

० ० २ २ खेला इंडया (खालील 
दलेले आहे.) 

एकूण ७६ ३ ५६ १३५  
 
            खेलो इंड या खेळले या २ खेळाडंूचे माणप ाबाबत डा व युवक सेवा संचालनालय, 

पुणे यां याकडे फोन ारे वचारणा केली असता यांनी हया पधसाठ  संबंिधत 
वयोगटानुसार ऐ छ क खेळाडंूना िनवड चाचणी साठ  बोलवून यातून संघ िनवडला 
जातो. यामुळे सदर खेळाडंूना डा िश यवृ ी देणेबाबतचे अिधकार आप या तरावर 
घे यात यावा असे कळ वले आहे. मनपा डा धोरणाम ये खेलो इं डया या पधचा 
समावेश नसून या २ खेळाडंूना िश यवृ ीचा लाभ देणेबाबत व र  पातळ वर िनणय 
घेणे आव यक आहे. व उवर त १२० खेळाडंूना डा िश यवृ ीचा लाभ दे यास हरकत 
वाटत नाह . तर  सन २०१९-२० या आिथक वषाकरता १२० व ाथ  खेळाडंूना 
खालील माणे इतक  िश यवृ ी र कम अदा करावी लागणार आहे. यास मा यता 
देणेस सन २०१९-२० या आिथक वषाकर ता १२० व ाथ  खेळाडंूना खालील माणे 
इतक  िश यवृ ी र कम अदा करावी लागणार आहे.  

 
अ. . पधचा तर येक िश यवृ ी र. . एकूण खेळाडू एकूण िश यवृ ी र. . 
१ रा य तर ३३००/- ६७ २२११००/- 
२ आंतर व ापीठ ३३००/- ३ ९९००/- 
३ रा ीय ५५००/- ५० २७५०००/- 
  एकूण १२० ५०६०००/- 

  
            सन २०१८-१९ या आिथक वषाची डा िश यवृ ी ब से ह  सन २०१९-२० आिथक 

वषात देय असून सदर लेखा िशषावर र. .०६,७७,४००/- तरतूद िश लक असून या 
लेखािशषावर सदर डा िश यवृ ी बील र. .५,०६,०००/- खच  टाकता येणे श य 
आहे. तर  मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वये डा वभाग 

डा धोरण मंजूर झाले असून सदर धोरणाम ये भाग १ ड िश यवृ ी मधील(१) पान 
मांक १४ मनपा प रसरातील व ाथ  खेळाडंूसाठ  शालेय डा िश यवृ ी योजना 

शालेय व महा व ालयीन व ाथ  व संघटनेमाफत खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन 
िमळून मनपा प रसरातील जा तीत जा त रा य,रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू तयार 
हो या या ीने िश यवृ ी अदा केली जाते. खेलो इं डयाचे खेळाडू यांना डा 
िश यवृ ी अदा कर याचे धोरण नस यामुळे याबाबत िनणय होईपयत याचा िनणय 
राखून ठेवणेस व सन २०१८-१९ या वषात १२० पा  व ाथ  खेळाडंूना एकूण डा 
िश यवृ ी र. .५,०६,०००/-(अ र  र. .पाच लाख सहा हजार फ ) अदा करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .११) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .६० द.०५/०३/२०२० अ वये मा.रेखा दशले, 

मा.वैशाली काळभोर यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ाथिमक व मा यिमक शाळेतील इ.५ वी ते इ.१० वी मधील व ािथनी तसेच उदू 

मा यमा या इ.३ र  ते इ.४ थी तील व ाथ नी क रता येक  २ शालेय जॅकेट 
पुरवठा करणेस सहमती दश व याच ेमहारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत यांचे    
दनांक – ०७/०२/२०२० रोजी प  या कायालयास ा  झाले आहे. महारा  रा य 
यं माग महामंडळ मया दत हा महारा  शासनाचा अंगीकृत यवसाय असून महारा  
शासनाचे अिधकृत गणवेश पुरवठादार अस याचे व महारा  रा य शासना या 
शासक य व िनमशासक य कायालयास पुरवठा कर त अस याचे कळ वले आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक व मा यिमक वभागातील शाळेतील इ ५ वी ते १० 
वी व उदू  मा यमा या इ.३ र  व ४ थी या व ाथ नींना येक  २ शालेय हाफ 
जॅकेट, तसेच मनपा या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील व ािथनींना हेयर बडँ, 
रेबीन महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत (महारा  शासनाचा अंगीकृत 
यवसाय) माफत थेट खरेद  करणेस तसेच यासाठ  अंदाजे २ कोट  कंवा येणा-या 
य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१२) मनपा या करसंकलन वभागाचे िमळकत कर ज ीची मोह म द.४/०३/२०२० ते 

द.३१/०३/२०२० पयत राब वनेसाठ  ९ कार या कारची वाहने मा. ादेिशक प रवहन 
अिधकार  यांचेकड ल मंजूर दरा माणे २८ दवसांक रता िन वदा न माग वता, करारनामा 
न करता थेट प तीने भाडेत वावर मे.साहनी टुस & रट स यांचेकडून घेणेस व 
याकामी येणारा र. .९,३३,२३३/-  थेट (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे 

तेहतीस फ ) (GST, वेश फ, टोल इ. वगळून) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .१३) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 6) 

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 .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकडल सोबतच े प  अ      

(1 ते 6) 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 याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१५)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .20-18/2019-2020 अ वये ह े य 

कायालयांतगत कासारवाड  उप वभागातील संत तुकारामनगर प रसरातील दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.इले ो मॅकॅिन स  िन वदा र. .26,77,171/- 
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(अ र  र. .स वीस लाख स याह र  हजार एकशे एकाह र फ ) पे ा -27.75% 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 यांच ेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .१६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .20-16/2019-2020 अ वये ह े ीय 

कायालयांतगत कासारवाड  उप वभागातील एम.आय.ड .सी. प रसरातील दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.इले ो मॅकॅिन स  िन वदा र. .40,16,325/- (अ र  
र. .चाळ स लाख सोळा हजार तीनशे पंचवीस फ ) पे ा -27.99% 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 यांच े बरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१७) पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ      

(1 ते 3) मधील ि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 याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१८) मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१९-२०  नुसार लघु म 

िन वदा धारक मे. टेक नाईन स हसेस यांना ई-ग हन स क पांतगत वकिसत 
करणेत आले या ३१ संगणक णालींची देखभाल दु तीकामी १ वष कालाविध कर ता  
मनु यबळ उपल ध करणेचे कामकाज दे यास तसेच यांचेसोबत कामाचा करारनामा 
कर यास व यासाठ  येणा-या र. .६०,९५,३३०/-(अ र  र. .साठ लाख पं या णव 
हजार तीनशे तीस फ ) अिधक व तु व सेवा कर अंदाजप क य दारपे ा -२.२५% ने 
कमी चे दरास व या अनुशंगाने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१९) मनपा या मा हती व तं ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स मांक १६/२०१९-२०  

नुसार लघु म दर प  धारक मे.Revolusys System Pvt. Ltd यांना Ease of Living - 

राह या यो य शहर सव ण अंतगत पंपर  िचंचवड शहराबाबत नाग रकांचे ितसाद/ 
अिभ ाय न द वणेकामी पेड Whatsapp मेसेज ारे नागर कांना सहभागी क न घेणेचे 
कामकाज अंदाजप क य दरांएवढे र. .२३,६००/- देणेकामी यांचेसोबत केले या 
कामाचा करारनामा व कामकाजाचे आदेश .मात व/११/ का व/२८/२०२० 
द.२७/०२/२०२० अ वये िनगत कर यात कर यात आलेले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 20-17/2019-2020 अ वये ह   े य 

कायालयांतगत कासारवाड  उप वभागातील कासारवाड ,फुगेवाड  व दापोड   प रसरातील 
दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.सिचन इले क स िन वदा 
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र. .26,77,171/- (अ र  र. .स वीस लाख स याह र हजार एकशे ए काह र फ ) 
पे ा -27.10% 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 .२१) मनपा या उ ान वभागामापत िन वदे ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा 

क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा 
कालावधी २ वषाचा असतो. मा.आयु  सो. यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य 

तावानुसार उ ान देखभालीची कामे व वध चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे 
सोप वणे ऐवजी कामकाजा या सोई या ीने सव उ ांनां या देखभाल कामाची 
िन वदा एकाच वळे  २ वष कालावधीसाठ  े य कायालयानुसार िन वदा ता वत 
कर या या सूचना ा  झा या याम ये मोठ  उ ाने वगळून उवर त ११५ उ ानांसाठ  
साधारण २३ िन वदा ता वत करणेत आ या आहेत. तथा प सोबचे प  अ म ये 
नमूद केले या उ ानां या कामाची मुदत साधरण माच २०२० म ये संपत आहे 
देखभाल कामात खंड पड़ू न देता सोबतचे प  अ नुसार  १ ते ४१ उ ानां या 
देखभाल कामाची मुदतवाढ िन वदा कायवाह  पुण होईपयत व य  खचास मा यता 
घेणे आव यक असलेने सदर उ ाना या मुळ िन वदे या अट /शत स व करारना यास 

अिधन राहुन पुढ ल खचाचे मु ांक वका न मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभाग व सव ाथिमक शाळांना 

संगणक  संच आ ण ंटर दे यात  आलेले  आहेत. स थतीम य े ाथिमक िश ण 
वभाग कायालयातील व सव ाथिमक शाळांमधील संगणक संच आ ण सा ह या या 
देखभाल दु तीसाठ या कामाक रता गतवष  िन वदा .२३/२०१८-१९ 
र. .१२,३८,४३०/- िस द क न मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुणे) ा.ली. यांना 
िश ण/ शा/१०/का व/६९/२०१९ द.१४/०६/२०१९ अ वये कामाचे आदेश 
द.०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० पयत दे यात आले होते.  सदर कामा या 
आदेशाची मुदत ३१ माच २०२० रोजी संपु ात येणार आहे. ाथिमक िश ण वभाग 
कायालयातील व सव ाथिमक शाळांमधील संगणक संच आ ण सा ह या या देखभाल 
दु तीसाठ या कामाक रता पुढ ल वषाक रता न याने िन वदा काढ याची कया 
कामकाज चालू आहे. स थतीम ये रा यात मो या माणात कोरोना वषाणूचा 
ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधक उपाययोजना कर याचे काम चालू अस याने ह  

िन वदा या पू ् ण होणेकामी अजून काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे 
मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुणे) ा.ली. यांना पुढ ल ितन मह यासाठ  हणजेच 

द.०१/०४/२०२० ते द.३०/०६/२०२० पयत मुदतवाढ देणेस तसेच याकामी येणा-या 
र. .३,०९,६०८/- (अ र  र. .तीन लाख नऊ हजार सहाशे आठ फ ) चे खचास कवा 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .४/ २०१७-
१८  िस द क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील ३६ 
भुमी/दभनभुमीम ये दररोज तीन पाळयाम ये सुर ा काळजीवाहक कमान वेतन 
दराने  पुर वणेबाबत कामगार उपल ध करणे या कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  
कमान वेतनावर ल सेवा शु कावर िन वदा माग व यात आली होती. याक रता समान 
दराचे दोन िन वदाधारक ा झा याने, सदरचे कामकाज दो ह  िन वदा धारकांस मे. 
र क िस यु रट   स ह सेस अ ड िस ट म ा.ली. व मे. सैिनक इंटैिलजै स अँ ड 
िस यु रट  ा.िल. यांना समान कामाकाज वाटप क न, द.०१/०४/२०१८ ते 
३१/०३/२०२०  अखेर दोन वष कालावधीसाठ  कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. 
सदर कामाचा कालावधी द.३१/०३/२०२०  रोजी संपु ात आलेला आहे. सदर 
कामासाठ  िन. .३/१/२०१९-२० िन वदा कायवाह  क न एकूण १२ मशानभुमीचे 
कामाचे आदेश देणेत आलेले असुन,  उव रत १९ मशानभुमीचे िन.नो. .३/२/२०१९-२० 
िन वदा कायवाह  अंितम ट यात असुन, कामाचे आदेश अ ाप देणे बाक  अस याने, व 

स ा देशातील कोरोना आजाराची साथ चालु अस याने, द.०१/०४/२०२० ते 

३१/०५/२०२०  (२ म हने)  कालावधी कर ता अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण 

होईपयत यापैक  थम होईल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास व याकामी येणा-या 
र. .२९,८०,१४२/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख ऐंशी हजार एकशे बेचाळ स फ ) 
इतके अथवा य   होणा-या खचास मा यता िमळणे तसेच संबंधीतांबरोबर २म हने 
कालावधीचा करारनामा क न घेणे तसेच यांना कामाचे आदेश देणे कर ता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मनपा मालक या इमारतीमधील 

कायालये, दवाखाने,मनपा शाळा, उ ाने व इतर ठकाणी असणा-या जिमनीवर ल व 

छतावर ल प या या पा या या टा यांची शा ो  प दतीने साफसफाई व व छता 
करणे याकामाची २ वष कालावधीसाठ  िन वदा नो टस .९-१ त े ९-६/२०१६-२०१७ 
िस द केली होती. सदर िन वदेची मुळ मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आलेली 

आहे. तसेच सदर कामाची न वन िन वदा िस द केलेली असून, िन वदा या पुण 
होणेस काह  कालावधी लागणार अस याने मे.साझ टँक लन स ह सेस ा. िल. या 
सं थेस द.०१/०३/२०२० ते द.३१/०५/२०२० अखेर     (३ म हने) अथवा न वन 
िन वदा कायवाह  पूण होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
दे यास व याकर ता येणा-या र. .१२,८७,०६०/- अथवा य  होणा-या खचास 
महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५) मनपाचे वृ  संवधन वभागामाफत िन वदा ारे र तेम य दुभाजक देखभाल संर ण 

काम कारारनामा क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत 
येतात. सदरचा कालावधी दोन वषाचा असतो. मा.आयु  सो. यांचेकड ल 
द.३१/१०/२०१८ चे मा य तावानुसार र ते म य दुभाजक देखभालीची कामे व वध 
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चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे सोप वणे ऐवजी कामकाजा या सोईचे ीने 
सव र ते म य दुभाजक देखभाल कामाची िन वदा एकाच वेळ  २ वष कालावधीसाठ  
े य कायालयानुसार िन वदा ता वत कर या या सूचना ा  झा या यानुसार 

िन वदा नोट स .२/१९-२० १ ते ९ द.२४/०१/२०२० रोजी िस द कर य४त आ या 
असुन याची कायवाह  चालु आहे. उपरो  १ ते ८ िन वदा मधील र तेम  दुभाजक 
देखभाल कालावधी संपलेला असुन काह  िन वदांचा कालावधी मे अखेर पयत संपत 
आहे. िन वदा नोट स .२/२०१९-२० अंितम होईपयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 
मनपा या उ ान वभागाकड ल सोबत या प  अ नुसार १ ते ८ र ते म य दुभाजक 
देखभाल कामाची मुदतवाढ िन वदा कायवाह  पुण होईपयत व य  खचास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक असलेने सदर उ ाना या मुळ िन वदे या 
अट /शत स व करारना यास अिधन राहून पुढ ल खचाचे मु ाकं वका न मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .२६)  मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील पद यु र व ा यानी सादर 
केले या शोध क पा या मसु ांना परवानगी दे यापुव  यांनी महापािलकेकडे कमान 
र. .१,०००/- (अ र  र. .एक हजार) व इतरांसाठ  खालील त यात नमुद 

के या माणे या फ  व वा षक पनुावलोकन शु क (Initial Processing fees and 

Annual review fees) भरणे आव यक आहे. याबाबत मंुबई महानगरपािलकेचे के.ई.एम. 
हॉ पटल येथील शेठ गोवधनदास संुदरदास वै क य महा व ालय यांचे नीित सिमतीने 
िन त केलेले या फ  व वा षक पुनरावलोकन शु क (Initial Processing fees and 

Annual review fees) आकारणीचे दरप क ा  केलेले असुन याचा तपिशल खालील 
माणे आहे. 

Sr. No. Type Projects Initial Processing 
fees Mode of payment Annual  

review fees 
Mode of 
payment 

1 Pharmaceutical industry 
sponsored Projects 60000/-+TAX Cheque 10000/-+TAX Cheque 

2 Govt. sponsored  Projects 7000/-+TAX Cheque / Cash 1000/- Cash 
3 Thesis/Dissertation 1000/- Cash NIL NA 

4 Other academic Projects 
(institutional academic) 1500/- Cash NIL NA 

  
            पद यु र व ा यानी व इतर सं थांनी सादर केलेले शोध िनबंध याची या फ  व 

वा षक पुनरावलोकन शु क (Initial Processing fees and Annual review fees) उपरो  
त यात नमुद केले माणे केइएम हॉ पटल, मंुबई यांचेकडुन फ  वसुल केली जाते. 
सदर सं था ह  सरकार  सं था अस याने या माणे या फ  व वा षक 
पुनरावलोकन शु क (Initial Processing fees and Annual review fees) आकार यात 
यावी. सदर फ  आकार यास पंपर  िचंचवड महापािलके या उ प नात वाढ होऊ शकते 
व या माणे रोगावर संशोधन होऊन रोगावर उपचार उ म कारे होऊन मनपाचे नाव 
लौक कात भर पडेल. उ  नमुद केले माणे मंुबई महानगरपािलकेचे के.ई.एम. 
हॉ पटल येथील शेठ गोवधनदास संुदरदास वै क य महा व ालय यांचे नीित सिमतीने 



15 
 

िन त केले या शु क/फ  माणे यशवंतराव च हाण मृती णालयाचे पद यु र 
पदवी सं थेस सन २०१९–२० या शै णक वषा पासुन व तसेच पुढ ल सव शै णक 
वषाकर ता नीित सिमतीकडे सादर होणा-या शोध िनबंध व इतर शोध क प मसुदा 

या फ  व वा षक पुनरावलोकन शु क (Initial Processing fees and Annual review 

fees) आकारणेबाबत मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
 
वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघ 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 .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 2) ि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) मा. थायी सिमती सभा ठराव .4544 दनांक 28/02/2020 वषय .33  अ वये ठराव 

सोबतच े प  “अ” मधील 1 ते 27 मधील अ. .7 मे.टॅ जे ट ईले क स ड 
कॉ ॅ टस, िन. .ELECTRICAL G Zone_4_7_2018_19 या कामाची िन वदा 
र. .8,03,571/- ऐवजी नजरचु कने र. .5,35,714/- या िन वदा रकमेवर खचाची र कम 
अवलोकन कर यात आली आहे.  य ात सोबतचे प  “अ” (ठराव .4544 

द.28/02/2019 वषय .33 चे प  “अ” मधील 1 ते 27 मधील अ. .7 दु तीसह) 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पाणीपुरवठा ॅ ह ट  वभागातंगत असले या 

जल े ांसाठ  यापूव  प रचालन करणे व देखभाल आ ण दु ती करणे अशा 
व पा या अशा एकूण १६ कामां या िन वदा िस  क न कामाचा आदेश देणेत आले. 

सदर या सव कामांचा आदेश द.०१/०२/२०१९ रोजी देणेत आला असून कामाची मुदत 
१२ म हने हणजेच द.२९/०२/२०२० पयत होती. सदर मुदतीनंतर या प रचालन व 
देखभाल दु ती या कामां या िन वदा या वभागाकडून ई िन वदा सूचना 
.पाणीपुरवठा/मु यालय/१२/२/२०१९-२०, द.३०/१२/२०१९ रोजी िस  करणेत 

आले या हो या. तथा प प रचालन कामां या वेग या िन वदा काढणेची मागणी 
आ याने सदर िन वदा र  कर यात आ या आहेत. यांनतर प रचालन कामासाठ  
न वन दर आ याने थमत: यासाठ  येक जल े ािनहाय दरपृथ:करण क न 
अंदाजप के तयार करणे, देखभाल दु ती साठ  वेगळे अंदजप के तयार करणे, सदर 
कामांना तां क मा यता घेणे व पुढ ल कायवाह  करणेची कायवाह  चालू असताना 
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यादर यान कोरोना हायरस कोपामुळे पुढ ल िन वदा कायवाह  थांब यामुळे 
स थतीत चालु असले या उपिन द  प रचालन व देखभाल आ ण दु ती या 
कामांना ०५ म हने सरसकट मुदतवाढ होणे आव यक आहे. तसेच या मुदतवाढ या 
काळात येणा-या खचासाठ  सदर कामांना वाढ व तरतुद तसेच सुधार त मा यता 
िमळणे यािशवाय सदर कामांना वाढ व तरतुद लागणार असलेने न वन या प रचालन 
करणे कामां या िन वदा िस  करणेत येणार आहे या कामांमधून चालू असले या 
कामांना तरतुद त वाढ करावी लागणार आहे आहे. सदरची वाढ र. .१,९८,९४०००/- 
इत या रकमेची आहे. या अनुषंगाने वग करणाचाह  त ा सोबत जोडला आहे. तर  
सोबत या प ाम ये नमूद केले या कामांना सुधार त मा यता घेणे तसेच ३१ जुलै 
२०२० पयत अथवा कोरोना Lockdown पुणपणे उठ यानंतर न वन कामां या िन वदा 
िस  झा यापासुन २ म हने यापैक  जी तार ख नंतर येईल तोपयत मुदतवाढ 

देणेकामी तसेच कामांपुढे नमूद केले माणे वग करण करणेची एकूण 
र. .१,९८,९४०००/- साठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील Providing Lowering,Laying & 

Commissioning with allied works of Raw water transmission  main from Headwork 
on “Indrayani River “ at Vill. : Malinagar (Bodkewadi) (Dehu Source of 100 MLD) 
upto Chikhali WTP. या क पासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ,पाणीपुरवठा 
वभागाकड ल  .पाप/ु०८/का व/११०३/२०१९ द.२१/११/२०१९ अ वये मे. ाणी 
इ ा चर िल.यांना कामाचा आदेश देणेत आला आहे. मे. ाणी इ ा चर 
िल.यांनी  सदर क पा या  साईट कॅ प साठ  गट नं.१६५३,िचखली येथील येथील 
४००० चौ.फुट े फळाचा मोकळा  भुखंड भाडेत वावर देणेबाबत मागणी केली आहे. 
मा.उपसंचालक नगर रचना व वकास वभाग यांनी िनधार त केले या दराने उपरो  नमूद 

जागा दे यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७९ (अ) नुसार मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .12/21/2019-20 अ वये सन २०१९-२० 

क रता ड भागाअंतगत थेरगाव गु ववा हनीवर ल देखभाल दु तीची कामे करणे, 

हा ह बदलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी ी गणेश एंटर ायजेस 

िन.र. .41,68,404/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख अडुस  हजार चारशे चार फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,67,552/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,67,552/- 

पे ा 23.53% कमी हणजेच र. .31,86,927/- + रॉय ट  चाजस र. .852/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,87,779/- 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 
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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 .३३)  मा.रा य शासनाने द.1 जुलै 2017 पासून LBT  करप दत बंद केली आहे. LBT 
कालावधी मधील सुमारे 32000 न दणीकृत यापा-याचे करिनधारण कायवाह  पूण करणे 
व महसुली उ प नात वाढ करणेचे ीने करिनधारण करणे तपासणी करणेकामी 
मा. थायी सिमती ठराव .5730 द.18/09/2019 अ वये 8 खाजगी सनद  लेखापाल 
यां या नेमणूका करणेत आले या आहेत. करारनामा अट  व शत  नुसार संबिधत 
खाजगी सनद  लेखापाल यांची बैठक यव था, इंटरनेट व वीज पुरवठा सु वधा 
महानरपािलकेने करावयाची आहे. या ीने ता ुर या व पात संबिधतांची बैठक 
यव था करणे आव यक आहे. तसेच जागा भाडे अदा करणेकामी थािनक सं था कर 
वभागाकड ल अंदाजप क य तरतुद उपल ध नाह  यामुळे उपल ध असले या इतर 
लेखािशषामधून िश लक तरतुद तून सदर जागेच े भाडेचा खच अदा करावा लागेल. 
खाजगी सनद  लेखापाल यांची बैठक यव था  द.17/2/2020 पासून अटो ल टर िचंचवड या 
ठकाणी प ह या मज यावर करणेत आली आहे. मा.मा.कायकार  संचालक, अटो ल टर 
यांनी सदर जागे क रता दरमहा 64,675/- + लागू असलेले कर ववीज बील य  िमटर 

रड ंग नुसार अदा करावे लागेल या अट  शत वर द.17/2/2020 ते 17/5/2020 3 म हनेच े

कालावधीक रता जागा ता यात दली आहे. खाजगी सनद  लेखापाल यांचेकडून करणे 

तपासणी क न घेवून यापा-यांना नोट सा व आदेश बजा वणे करवसुली करणे ह  कायवाह  

वेळेत क न महसुली उ प नात वाढ करणेचे िनयोजन आहे. या ीने खाजगी सनद  

लेखापाल यांचे बैठक यव थेकामी जागेचे भाडे करारनामा न करता थेट प दतीने अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

   वषय .३४) मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ      
(1ते4) 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 .३५) मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ       
(1ते8) 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 .३६)   कोरोना या वषाणूचा सव  फैलाव झालेला अस याने मनपा या यशवंतराव च हाण 
मृती णालया म ये (को हड १९) कोरोना वाड तातड ने तयार कर यात येत असुन 

याकामी आव यक असलेले सा ह य/ पाटस उपल धतेकामी ा  केले या दरप कातील 
लघु म दराने थेट प दतीने खरेद कामी वै कय त  स लागार सिमतीने दनांक 
०७/०४/२०२० या बैठक त िशफारस केलेली आहे. यानुसार लघु म दर ा  
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दरप क धारक मे. शा ए टर ायजेस, पंपर  यांचेकडून खालील माणे पेिस फकेशन  
व दरानुसार सा ह य खरेद  कर यात येत आहे. 

अ. 

ं . सा ह याचे नाव सं या मेक पेिस फकेशन 
दर ित नग 
र क पये 

दर एकुण नग 
र कम पये 

१) O2 Flow Meter With 
Humidifier Bottle १०० नग Anaestherics-

R 

1) O2 Flow Meter, 

2) Metal cap Humidifier, 

3) Single Adaptor. 

१,८५०/- १,८५,०००/- 

एकुण र. . १,८५,०००/- 
  

                      मे. शा ए टर ायजेस, पंपर  यांचेकडून वर ल सा ह य, वर ल नमुद दरानुसार 
खरेद कामी एकूण र. .१,८५,०००/- (सव करांस हत) इतका खच होत आहे. 
आप कालीन प र थती कोरोना या अटकावसाठ  व कोरोना या साथी या रोगाचा 
सामना कर यासाठ  भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ आप ी य थापन कायदा 
२००५ व महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) नुसार व कलम ६७ (३)(क) 
नुसार ता काळ खरेद  करणेआव यक अस याने िन वदा न मागवता मे. शा 
ए टर ायजेस यांचकेडून वर ल सा ह य थेट प दतीने खरेद कामी येणा-या 
खचासमहारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार काय र 
मा यता व काय र करारनामा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३७) मनपा या िश ण वभागाने मागणी केलेनुसार कॉलरिशप सराव प र ेक रता 
प का व उ रप का तसेच तीय स  प र ेक रता उ रप का व गती पु तक 

छपाई तातड ने छपाई क न शाळािनहाय पोहोच करणेकामी मा िमक िश ण 
वभागाकड ल ई.िन.सु. .01/2017-18  अ वये लघु म दर ा  िन वदाधारक मे. वशाल 
एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे यां याकडून  महारा  शासनाकड ल उ ोग उजा व कामगार 
वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-2014/ . .82/भाग-III/उ ोग-4, द.01/12/2016 

या 3.2.5 मधील तरतूद नुसार िन वदा मंजुर दरानुसार तातड ने छपाई क न पुरवठा 
करणेकामी यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
अस याने सदर छपाई सा ह य छपाई करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .12,47,884/- 
(अ र  र. .बारा लाख स ेचाळ स हजार आठशे चौ-याऐंशी फ ) चे अवलोकन करणे. 

वषय .३८)  कोरोना या वषाणूचा सव  फैलाव झालेला अस याने याचा ादु भाव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ाम ये पसरत अस यान ेकरोना वाड तयार कर यासाठ  भारतीय 
साथरोग अिधिनयम १८९७ आप ी य थापन कायदा २००५ व महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३ (६) नुसार व कलम ६७(३)(क) नुसार आव यक असणारे 
सा ह य/ पाटस हे ता काळ खरेद  करणेसाठ  वै कय त  स लागार सिमती यांचे 
दनांक ०७/०४/२०२० रोजीचे मा यते नुसार मागील पुरवठा धारकांचे BPC Flow 
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Meter साठ  ा  दर व Ball Cock साठ  Gem वर ल उपल ध दराने पुरवठा कर यास 
तयार झालेले दरप कपुरवठा धारक म. शा ए टर ायजेस, पंपर  यांचेकड ल ा  
दरानुसार एकुण र. .१६,२७,८००/- (अ र  र. . सोळा लाख स ावीस हजार आठशे फ ) 
म ये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट 

प दतीने खरेद  करणेकामी येणा-या खचास मा यता व यांचे बरोबर काय र 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९)  कोरोना या वषाणूचा सव  फैलाव झालेला अस याने याचा ादु भाव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ाम ये पसरत अस यान ेकरोना वाड तयार कर यासाठ  भारतीय 
साथरोग अिधिनयम १८९७ आप ी य थापन कायदा २००५ व महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) नुसार व कलम ६७(३)(क) नुसार आव यक असणारे 

सा ह य/ पाटस हे ता काळ खरेद  करणेसाठ  वै कय त  स लागार सिमती यांचे 
दनांक ०७/०४/२०२० रोजीचे मा यतेनुसार लघु म ा  दरदरप कपुरवठा धारक 

मे. ेयस एंटर ाजेस, काळेवाड  यांचेकड ल ा  दरानुसार एकुण र. .५,५३,५००/-
(अ र  र. .पाच लाख ेप न हजार पाचशे फ ) म ये महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने खरेद  करणेकामी येणा-या 
खचास मा यता व यांचे बरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये स या कोरोना वषाणु संसगाचा धोका  
िनमाण झाला असून, सदर आजाराचा ादुभव रोखणे तसेच कोरोना आजारास अटकाव 
करणेकामी मनपामाफत मोशी येथील करावया या वलगीकरण क  (Covid Care 

Centre) कर ता दैनं दन साफसफाई या कामकाजाकर ता लागणारे आव यक ते 
मनु यबळ १४ कामगार व यांना कामगार काय ानुसार दे यात येणा-या सा ा. 
सु ट कर ता आव यक ४ Releiver तसेच १ सुपरवायझर उपल ध क न देणेकामी 
M/s.Taware Facility Management Service Pvt. Ltd., यांना तातड ने १९ कमचार  
उपल ध क न दे यासाठ  थम आदेश दे यात येवून त ंतर मा. थायी सिमतीची 
आरो य वभागामाफत मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय प रसराची 
खाजगीकरणा ारे यां क प दतीने व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई करणेकामी 
काढ यात आले या िन वदेस अिधन राहून यांचे समवेत कर यात आले या 
करारना यास व दले या कामा या आदेशास अिधन राहून १९ कमचा-यांकर ता 
कमान वेतन कायदयानुसार र. .४,७१,१२५/-  ित महा माणे (सव खचासह त) 

वलगीकरण क  (Covid Care Centre) सु  असेपयत येणा-या य  खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालयाम ये भारतीय साथरोग िनयं ण 
अिधिनयम 1897 नुसार कोरोना (COVID19) या साथी या रोगावर उपचार करणेकामी 
वलगीकरण  (Isolation Ward) क ाम ये PPE Kit ची तातड ने आव यकता असलेने व 
रा य शासनाकडून सदर क ट उपल ध होत नस याने याक रता बाजारातून दरप के 
घेऊन र. .1380/- ती नग माणे  मे. ाईम स जकल अ ड फामा, िचंचवड. यांचेकडुन 
थेट प तीने 5000 क ट आव यकतेनुसार खरेद  कर यात येत आहेत.सदर खरेद कामी 
होणारा र. .69,00,000/- खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व 
कलम 67(3)(क) नुसार मनपा अिधिनयम अनुसूिच ड करण ५(२)(२) नुसार काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालयाम ये भारतीय साथरोग िनयं ण 
अिधिनयम 1897 नुसार कोरोना (COVID19) या साथी या रोगावर उपचार करणेकामी 

णांलयाम ये वलगीकरण क ासाठ  तसेच णालयात यासंबंधीत णांची तपासणी 
करताना सदर Dispo Face Mask 3 Ply तातड ने आव यकता असलेने याक रता 
बाजारातून दरप के घेऊन र. .10.60+GST ती नग माणे  मे.ओमनी हे थकेअर, 

पंपर  यांचेकडुन थेट प तीने 300000 नग आव यकतेनुसार खरेद  कर यात येत 
आहेत. सदर खरेद कामी होणारा र. .31,80,000 + GST खचास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार मनपा अिधिनयम 
अनुसूिच ड करण 5(2)(2) नुसार काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालयाम ये भारतीय साथरोग िनयं ण 
अिधिनयम 1897 नुसार कोरोना (COVID-19) या साथी या रोगावर वै क य उपचार 
करणेकामी वलगीकरण  (Isolation Ward) क ाम ये तसेच णालयाम ये N95 Mask 

ची तातड ने आव यकता असलेने, याक रता N95 Mask ची उ पा दत कंपनी M/S 

VENUS Safety & Health Pvt.Ltd, Tondare,Raigad यांचेकडून र. . 50+GST ती नग 
माणे आठव याला 2000 माणे थेट प तीने करारनामा न करता एकुण 25000 नग 

खरेद कामी होणारा र. .1250000+GST खरेद  र कम आगाऊ अदा क न येणा-या 
य  खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) 

नुसार मनपा अिधिनयम अनुसूिच ड करण 5(2)(2) नुसार काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४४) भारतीय आयु व ान अनुसंधान प रषद (ICMR) यां या द.22/03/2020 रोजी या 
मागदशक सुचना नुसार को ह ड-19 संशियत व िनदान झाले या णा या उपचाराम ये 
समा व  डॉ टर, नसस व इतर कमचार  तसेच कोरोना पा झ ट ह केस या घरातील व 
संपकात आले या सव य  कर ता Hydroxychloroquine Tablet चा वापर 
कर याबाबत कळ वले आहे. याअनुषंगाने मनपा ह तील णां या उपचाराम ये 
समा व  डॉ टर,नसस,व इतर कमचार  तसेच पॉ झट ह केस या घरातील संपकात 
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आले या सव य  कर ता HydroxychloroquineTablet ची आव यकता असलेने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालयाम ये भारतीय साथरोग िनयं ण 
अिधिनयम 1897 नुसार कोरोना (COVID19) या साथी या रोगावर उपचार करणेकामी 
Hydroxychloroquine Tablet ची तातड ने आव यकता असलेने बाजारातून दरप के 

घेऊन कोटेशन दराने मे. ी. वनायक फामा यांचेकडुन Hydroxychloroquine 400mg 

Tablet र. .9.353 + GST ती Tablet  माणे 10000नग कर ता एकुण र. .93530 + 

GST व Hydroxychloroquine 200 mg Tablet र. . 4.725 + GST ती Tablet  माणे 
15000 नग कर ता एकुण र. .70875 + GST असे एकुण र. .164405 + GST खचास 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार मनपा 
अिधिनयम अनुसूिच ड करण 5(2)(2) नुसार काय र 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/४७६/२०२० 

दनांक – ३०/०४/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१०३/२०२० द.१८/०३/२०२० वषय .१३ चे लगत) 
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( . वमुका/८/का व/१४८/२०२० द.१८/०३/२०२० वषय .१४ चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/३१/२०२० द.१६/०३/२०२० वषय .१७ चे लगत) 
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( .उ ान/२/का व/११५/२०२० द.२०/०३/२०२० वषय .२१ चे लगत) 
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( .उ ान/४/का व/१३५/२०२० द.२१/०३/२०२० वषय .२५ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/६०/२०२० द.३१/०३/२०२० वषय .२७ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/६१/२०२० द.३१/०३/२०२० वषय .२८ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/६२/२०२० द.३१/०३/२०२० वषय .२९ चे लगत) 
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( .ब ेका/पापु/१/का व/४२/२०२० द.२८/०४/२०२० वषय .३० चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/२१०/२०२० द.२२/०४/२०२० वषय .३४ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/२११/२०२० द.२२/०४/२०२० वषय .३५ चे लगत) 

 


