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                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/४५७/२०२० 
                                               दनांक - ३०/०४/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष 
                   सभा दनांक ०४/०५/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक 
०४/०५/२०२० 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 – १६९ 
 
दनांक - ०४/०५/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक 
०४/०५/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 
 
वषय .१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/114/2019-20 अ वये भाग .१ 

िचखली येिथल नेवाळेव ती पंप हाऊस प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे. ी. सदगु कृपा क शन िन.र. .83,78,091/- (अ र  र. . याऐंशी 
लाख अ याह र हजार ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .83,78,049/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .83,78,049/- पे ा 25.6% कमी हणजेच र. .62,33,268/- + 
रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .62,33,310/- 

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 .२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/8/2019-20 अ वये भाग .२८ 

मधील व शांती कॉलनी, गावठाण प रसर, िशवराजनगर, रहाटणी व इतर प रसरात  

जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख िन.र. .62,86,987/- 

(अ र  र. .बास  लाख शहाऐंशी हजार नऊशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,64,378/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,64,378/- पे ा 27.32% कमी 
हणजेच र. .45,52,950/- + रॉय ट  चाजस र. .22,609/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .45,75,559/- 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 
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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)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पद यु र सं था व वायसीएम णालयास 

सवसाधारण श यिचक सा या पदावर ल डॉ टरांची आव यकता अस याने डॉ.अिमत 
वाघ, यांचा या े ातील अनुभव वचारात घेऊन यांची सहा यक ा यापक 
सवसाधारण श यिचक सा या पदावर िनयु  करणे आव यक आहे. सदर शासन 

िनणयाम ये सहा यक ा यापक सवसाधारण श यिचक सा या पदनामाच े ७ पदांना 
मा यता दलेली आहे. यामुळे मा. आयु  यांचे कड ल आदेश मांक -

वायसीएमएच/८/का व/१३३१/२०१७, दनांक-२४/१०/२०१७ अ वये डॉ. मह  वांटे यांची 
सहा यक ा यापक जनरल सजर  या पदावर एस सी या वगातुन आदेशा या दनांका 
पासुन दनांक-२३/१०/२०२० या कालावधीकर ता एक त मानधनावर नेमणुक केलेली आहे. 

तसेच आदेश मांक- वायसीएमएच/८ड/का व/३५५/२०१८, दनांक-२२-११-२०१८ अ वये डॉ. 
कांचन पंकज वायकोळे, सजन वायसीएम णालय यांना खु या वगातुन सहा यक 

ा यापक, श यिच क सा ा पदाचा अितर  पदभार दलेला आहे. तसेच मा.आयु  

यांचेकड ल आदेश मांक-वायसीएमएच/८ड/का व/३६०/२०१८, दनांक-२८/११/२०१८ अ वये 

डॉ. तुषार व णुराव जाधव व डॉ.िशर षकुमार हाद प हाळे यांची खु या वगातुन ३ वष 

कालावधीसाठ  एक त मानधनावर िनयु  करणेत आलेली आहे. सहा यक ा यापक 

सवसाधारण श यिच क सा या पदावर खु या वगातुन एकुण ३ उमेदवारांना नेमणुक 

दलेली आहे.  यामुळे स ा डॉ. अिमत वाघ यांची खु या वगात सहा यक ा यापक 

सवसाधारण श यिच क सा या पदावर नेमणुक करता येणार नाह .  डॉ.अिमत वाघ हे खु या 
वगातील उमेदवार आहेत. परंतु सहा यक ा यापक सव साधारण श यिच क सा या 

पदनामाचे खु या वगातील पद र  नस याने डॉ. अिमत वाघ यांना वजा-अ या र  

असले या जागेवर ता पुर या व पात एक त मानधनावर द.०५/०३/२०२० रोजीची एक 

दवस सेवा खंड त क न द.०६/०३/२०२० ते द.०१/०९/२०२० असे एकुण १८० दवस आदेश 

मांक–वायसीएमएच/५/का व/ ४६०/२०२०, द.१७/०३/२०२० दवसांची मुदतवाढ दलेली 
आहे. सबब, डॉ.अिमत वाघ यांची सहा यक ा यापक (सवसाधारण श य िचक सा) या 
पदावर १५६००-३९१०० ेड प-े६००० नुसार येणारे र. .७७,१३७/- (अ र  र. .स याह र 
हजार एकशे सदोतीस फ ) या एक त मानधनावर ६ म ह याकर ता केले या िनयु स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ६) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५) शहरात वा त य करणा-या नाग रकांना कोरोना हायरस पासुन बचाव करणेसाठ  

ितबंधा मक उपाययोजना करणेबात या सुचना देणेकामी तातड ने ब क एस एम एस 

चा वापर करणेत येत आहे. सदर आप कालीन पर थतीचा वचार करता तातड ची 
बाब हणुन िन वदा सुचना .१३/२०१४-१५ अ वये ा  दर तसेच ई-
ग/९/का व/२३९/२०१५ द.२७/०५/२०१५ आदेशा वये मंजुर दरांनुसार २५ लाख एस 

एम एस तातड ने थेट प तीने करारनामा न करता खरेद  करणे व याकामी येणा-या 
र. .४,०७,२५०/- (अ र  र. .चार लाख सात हजार दोनशे प नास फ ) सव 
करांसह त चे कामकाजाचे आदेश . मात व/११/ का व/४०/२०२० द.१८/०३/२०२० 
अ वये िनगत कर यात कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६) यशवंतराव च हाण मृती णालया या ऑपरेशन िथएटर वभागातील Pentex 

Gastroscope, Colonoscope दु तीकामी आव यक पाटस खरेद  करणेसाठ  संबंिधत 
कंपनीने M/S Pentex Medical, New Delhi  यांनी एकूण र. .४५,९१०/- च ेदरप क सादर 
केले असुन सदरचे दरप क वकृत कर यात आले आहे. यानुसार यशवंतराव च हाण 
मृती णालया या ऑपरेशन िथएटर वभागातील Pentex Gastroscope, Colonoscope 

या दु तीकामी आव यक पाटस खरेद साठ  संबंिधत कंपनी M/S Pentex Medical, 

New Delhi यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता मनपा अिधिनयम 
अनुसुची करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने खरेद  कर यास व सदर खरेद स 
होणारा खच एकूण र. .४५,९१०/- (अ र  र. .पं चेचाळ स हजार नऊशे दहा फ ) ला 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील R.O.Plant with 

Prefiltration Plant चे AMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीचे वतरक मे. दय 
हे थ केअर, पुणे यांनी सादर केलेले एकूण र. .६०,०२४/-चे दरप क वकृत करणेत 
आले आहे. यानुसार डायिलसीस वभागातील R.O.Plant with Prefiltration Plant चे 
AMC संबंिधत उ पा दत कंपनीचे वतरक म.े दय हे थ केअर, पुणे यांचेकडून यांनी 
सादर केलेले दरप क एकूण र. .६०,०२४/-(सव करांस हत) नुसार िन वदा न 
मागवता, करारनामा क न मनपा अिधिनयम अनुसुची ड करण ५ (२) (२) नुसार 
थेट प दतीने कर यास व सदर AMC साठ  होणारा खच एकूण र. .६०,०२४/-(अ र  
र. .साठ हजार चोवीस फ ) (सव करांस हत) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) कोरोना कोवीड १९ या हायरसचा ादुभाव िनयं णा या कारणा तव िन वदा वषयक 
कामास होणारा कालाप ययाचा वचार करता मनपा या थेरगाव गावठाण, थेरगाव 
स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक वाकड, काळाखडक बु टर पंप व पुनावळे 
येथील पंप हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या कामास द.१/५/२०२० पासून 
द.३१/१०/२०२० पयत सहा म ह यांक रता मुदतवाढ िमळणे व या कालावधीतील 
अदा करावयांचा पंप चालनाचा खच र. .३३,०९,९८४/- (अ र  र. .तेहतीस लाख नऊ 
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हजार नऊशे चौ-याऐंशी फ ) व कमान काय ानुसार (भ व यातील सुधार त 
दरानुसार) मुदत वाढ या कालावधीतील वेतन फरकाची र कम कं ाट  प दतीने पंप 
चालनाचे काम करणारे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांचेशी सुधा रत करारनामा क न अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .९) कोरोना कोवीड १९ या हायरसचा ादुभाव िनयं णा या कारणा तव िन वदा वषयक 
कामास होणारा कालाप ययाचा वचार करता मनपा या सांगवी गावठाण, सांगवी 
पी.ड लु.ड , सांगवी स.नं.८४, पंपळे गुरव व दापोड  येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-
या पंप हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या कामास द.१/५/२०२० पासून 
द.३१/१०/२०२० पयत सहा म ह यांक रता मुदतवाढ िमळणे व या कालावधीतील 
अदा करावयांचा पंप चालनाचा खच र. .३२,८७,५२०/- (अ र  र. .ब ीस लाख 
स याऐंशी हजार पाचशे वीस फ ) व कमान काय ानुसार (भ व यातील सुधार त 
दरानुसार) मुदत वाढ या कालावधीतील वेतन फरकाची र कम कं ाट  प दतीने पंप 
चालनाचे काम करणारे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांचेशी सुधा रत करारनामा क न अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .१०) कोरोना कोवीड १९ या हायरसचा ादुभाव िनयं णा या कारणा तव िन वदा वषयक 

कामास होणारा कालाप ययाचा वचार करता मनपा या कृ णानगर, स.नं.२२, 
पाट लनगर, जाधववाड , से १० व गवळ माथा येथील पंप हाऊसचे चालन करणे 
(२०१८-१९) या कामास द.१/५/२०२० पासून द.३१/१०/२०२० पयत सहा 
म ह यांक रता मुदतवाढ िमळणे व या कालावधीतील अदा करावयांचा पंप चालनाचा 
खच र. .३१,९६,२९६/- (अ र  र. .एकतीस लाख शहा णव हजार दोनशे शहा णव 
फ ) व कमान काय ानुसार (भ व यातील सुधार त दरानुसार) मुदत वाढ या 
कालावधीतील वेतन फरकाची र कम कं ाट  प दतीने पंप चालनाचे काम करणारे 
ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांचेशी सुधा रत करारनामा क न अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े   

  
वषय .११) कोरोना कोवीड १९ या हायरसचा ादुभाव िनयं णा या कारणा तव िन वदा वषयक 

कामास होणारा कालाप ययाचा वचार करता मनपा या रहाटणी, स.नं.९६, लांडेवाड , 
दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या कामास 
द.१/५/२०२० पासून द.३१/१०/२०२० पयत सहा म ह यांक रता मुदतवाढ िमळणे व 
या कालावधीतील अदा करावयांचा पंप चालनाचा खच र. .२६,१८,८२०/- (अ र  

र. .स वीस लाख अठरा हजार आठशे वीस फ ) व कमान काय ानुसार 
(भ व यातील सुधार त दरानुसार) मुदत वाढ या कालावधीतील वेतन फरकाची र कम 
कं ाट  प दतीने पंप चालनाचे काम करणारे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांचेशी सुधा रत 
करारनामा क न अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    
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वषय .१२) प.ंिचं. मनपा या ग े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/2019-2020 अ वये ग 
े ीय काय े ातील औ णक धुर करणासाठ  तीन चाक  चार र ा टे पो ( डझेल) 

इंधनावर चालणार  वाहने वाहन चालक व इंधनासह भा याने घेणेकामी म.ेसंत 
फॅिसिलट  स हसेस ा.िल. या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .8,48,640/-(अ र  र. .आठ 
लाख आ ठेचाळ स हजार सहाशे चाळ स फ )  पे ा  -11.90%  कमी या दराने 
वकार यात आली आहे. मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 

आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
 
वषय .१३)भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महानगरपािलका 

अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) 

ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक सा ह य थेट 
प तीने खरेद  करणेकामी येणा-या पये 12,16,118/-  (अ र  पये बारा लाख सोळा 
हजार एकशे अठरा फ ) चे खचास महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण 5(2)(2) 

नुसार काय र मा यता व मे.आ या ॉपट ज नवी मंुबई 05 यांचेबरोबर काय र 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

  
वषय .१४) भारतीय साथरोग िनयं न अिधिनयम 1897 नुसार कोरोना या अटकाव करणेकामी व 

कोरोना साथरोगा या आप ीजनक थतीचा सामना कर यासाठ  मनपा या आरो य व 

इतर वभाग व पोलीस उप आयु  वषेश शाखा पंपर  िचंचवड यांना सॅिनटायझर (75 

ML Bottel  dr morpain ) 60 ट के ते 70 ट के अ कोहोलयु  मे.िस द  कॉपीयस ऍ ड 
टुडं ट कंझुमर टोअस यांचेकड ल लघु म दर र.  142 ित नग या माणे एकुण 

5300 नगासाठ  एकुण पये 752600/-(अ र  र. .सात लाख बाव न हजार सहाश 
फ ) म ये थेट प दतीने महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क 
नुसार प दतीने खरेद  करणेत आलेले असुन सदर खचास काय र मा यता व 
मे.िस द  कॉपीयस ऍ ड टुडं ट कंझुमर टोअस यांचे बरोबर काय र करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .१५) 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 उपाय योजना कर यासाठ  आव यक 
टे रजन सी हे जंुतुनाशक सो युशनची थेट प दतीने मे.फेथ इनो हेशन या उ पाद त 

कंपनीकडुन खरेद  करणेकामी येणारे र. .56,25,000/- (अ र  र. .छप न लाख 
पंचवीस हजार फ ) चे खचास महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण 5(2)(2) 

नुसार काय र मा यता व मे.फेथ इनो हेशन यांचेबरोबर काया र करारनामा क न 
घेणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
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वषय .१६) 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 
बॅ टोडे स जंतुनाशक/दुगधीनाशक औषधथेट प दतीने मे.युिनलॅब केिमक स अँड 

फॉमा युट क स या उ पाद त कंपनी कडुन खरेद  करणेकामी येणारे र. .1,37,00,000/- 

(अ र  र. .एक कोट  सदोतीस लाख फ ) चे खचास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम 67(3) क व अनुसुची ड करण मांक.5(2)(2) नुसार काय र मा यता व 
मे.युिनलॅब केिमक स अँड फॉमा युट क स यांचेबरोबर काया र करारनामा क न 
घेणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

  
वषय .१७) भारतीय साथरोग िनयं न अिधिनयम 1897 नुसार कोरोना या अटकाव करणेकामी व 

कोरोना साथरोगा या आप ीजनक थतीचा सामना कर यासाठ  मनपा या आरो य व 
इतर वभाग व पोलीस उप आयु  वषेश शाखा पंपर  िचंचवड यांना सॅिनटायझर 
(50ml) 60 ट के ते 70 ट के अ कोहोलयु  र. .25/- ित नग या माणे एकुण 
1,00,000 नग एकुण पये 25,00,000/- 2) सॅिनटायझर (100ml) 60 ट के ते 
70 ट के अ कोहोलयु  र. . 50/- ित नग या माणे एकुण 1000 नग एकुण पये 
50,000/-अशी एकुण र. .25,50,000/- म ये महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) 
व कलम 67(3) क नुसार थेट प दतीने खरेद  करणेत आलेले असुन सदर खचास 
काय र मा यता व मे.फाम ड ल याचंे बरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१८) भारतीय साथरोग िनयं न अिधिनयम 1897 नुसार कोरोना या अटकाव करणेकामी व 

कोरोना साथरोगा या आप ीजनक थतीचा सामना शहरातील नागर कांना आव यक 
मदत कर यासाठ  मनपा वै कय व आरो य वभागाकडुन व वध उपाय योजना 
राब व या जात आहेत.संपुण शहरतील कोरोना वषाणुचा वाढता ादुभाव, सार 

रोख यासाठ  मनपा या वतीने शहरातील नागर कांना कोरोना वषाणु या अटकावासाठ  

स मा. महापौर, मा.उपमहापौर, मा.पदािधकार , मा.नगरसद य, मा. वरोधी प नेता, 
मा.गटनेता, यांचेकडुन सॅिनटाझर उपल ध क न ावेत अशी मागणी होत आहे. 
यानुसार सॅिनटायझर (50 ml) 60 ट के ते 70 ट के अ कोहोलयु  र. .25/- ित नग 

या माणे एकुण 1,00,000 नग (एक लाख नगाची) एकुण पये 25,00,000/- म ये 
महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार थेट प दतीने खरेद  
करणेत आलेले असुन सदरचे खचास काय र मा यता व मे.फाम ड ल.यांचे बरोबर 
काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१९) कोरोना या वषाणुचा सव  फैलाव झालेला अस याने याचा ादु भाव पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका े ाम ये पसरत आहे. भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897 आप ी 
यव थापन कायदा 2005 व महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) नुसार कोरोना 
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(COVID 19) चा साथरोगा या वै क य उपचारासाठ  यशवंतराव च हाण मृती 
णालयात तयार करणेत आले या कोरोना आयसोलेशन वॉडसाठ  Portable X-Ray 

Machine-04 नग व Mobile Dr Equipment & 100 MA HR X-Ray – 01 नग, न वन 
भोसर  णालयास Portable X-Ray Machine-01 नग व जजामाता णालयास 
Mobile Dr Equipment & 100 MA HR X-Ray – 01 नग तातड ने आव यक असुन 
यासाठ  आव यक उपकरणे/ सा ह य खरेद  करावयाचे आहेत. वायसीएम णालय 

येथे तयार करणेत आलेला कोरोना आयसोलेशन वॉड, नवीन भोसर  णालय व 
जजामाता णालयासाठ  आव यक सा ह य/ उपकरणे खरेद साठ  एकुण 
र. .97,06,000/- सव करांसह त एवढया कमंतीचे अंदातप क तयार करणेत आलेले 
होत.े या माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) व कलम 67 (3) क 
नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत कंपनी / यांचे अिधकृत व े ते, 

अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी यांचे दरप क व इतर आव यक कागदप े 
द.08/04/2020 रोजी दुपार  3.00 वाजेपयत सादर करणेकामी जाह र सुचना 
.1/2020-21 मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर एक दवसासाठ  िस द करणेत 

आलेली होती. यानुसार मे.फोिन स माय ोिस ट म, भोसर , पुणे यांचे बाब .01 व 02 

साठ  एकुण र. .95,91,000/- या माणे लघु म दर ा  झालेले आहेत. ा  दर हे 

अंदाजप क य दर र. .97,06,000/- पे ा 1.18 ट केने कमी आहेत. यानुसार एकुण 
र. .95,91,000/- चे खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२०) 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) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  
आव यक लाईफबॉय साबण (125 ॅम) थेट प दतीने मे. हदु तान िल हर या 
उ पाद त कंपनीचे अिधकृत होलसेल व ते मे. जंदल ेड ंग कंपनी ा.िलयांचेकडुन 
खरेद  करणेकामी येणारे र. .32,27,200/- (अ र  र. .ब तीस लाख स ावीस हजार 
दोनश फ ) चे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 67(3) क व अनुसुची ड 
करण मांक.5(2)(2) नुसार मा. थायी सिमतीची काय र मा यता व मे. जंदाल 
ेड ंग कंपनी ा.िल.यांचे बरोबर काया र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२१) कोरोना या अटकावसाठ  व कोरोना या साथीचा सामना कर यासाठ  मनपा या 

वायसीएम णालयातील कोरोना वाड क रता अ प मुदतीची जा हर सूचना ं  
01/2020-21 अ वये Motorized ICU  BED खरेद कामी दर प क माग वणेत आले होते. 
यानुसार  मे.धम एंटर ायजेस िचंचवड यांचेकड ल ा  लघु म  दर  ती नग  

र. .1,30,000/-  माणे एकुण 15 नग Motorized ICU  BED जीएसट सह  एकुण 
र. .19,50,000/-  (अ र  र.  एकोणीस लाख पं नास हजार  फ ) म ये खरेद  करणेस 
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चे खचास मा यता व मे.धम एंटर ायजेस िचंचवड यांचे बरोबर करारनामा क न 
काय म मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यशवंतराव च हाण मृती णालयास आव यक 

सोनो ाफ  कलर डॉपलर उपकरण खरेद साठ  ई िन.सु. .०८/२०१९-२० अ वये िन वदा 
िस द क न माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  िन वदेम ये 

मे.एन.एल.हे थकेअर, पुणे यांचे एकुण ०२ नग सोनो ाफ  कलर डॉपलर उपकरण खरेद  
करणेकामी र. .८८,६७,०००/-असे लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत 
करणेत आलेले आहेत. यानुसार  मे.एन.एल. हे थकेअर, पुणे यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस व सदर या खचास 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/४५७/२०२० 

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

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .पाप/ु६/का व/१९३/२०२० द.१३/०३/२०२० वषय .४ चे लगत) 

 


