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                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १८४ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १२/०८/२०२०                               वेळ – द.ु ०२.३० वा. 

 
         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 आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा.सद य व 
अिधकार  उप थत होते तसेच सदर सभेत काह  स मा. सद य आ ण संबंिधत अिधकार  ह ड ओ 
कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१.  मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२.  मा.च धे आरती सुरेश 
३.  मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
४.  मा.लांडगे राज  कसनराव 
५.  मा.पंकज द ा य भालेकर 
६.  मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
७.  मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८.  मा.कदम शिशकांत गणपत 
९.  मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०. मा.संतोष बबन कांबळे  
११. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१२. मा.बुड सुवणा वकास 
१३. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१४. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१५. मा.सुल णा राजू धर 

 
       या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु  (१), मा.पवार – अित.आयु  
(२), मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.कोळंबे – मु य 
लेखा व व  अिधकार , मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.इंदलकर – सहा यक आयु , 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.पवार – कायकार  अिभयंता, मा.दांगट – 
शासन अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  पीएमपीएमएल हे अिधकार  

सभागृहात उप थत राहून तसेच मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.राजन पाट ल – शहर 
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अिभयंता, मा.तांबे  - सह शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.दुरगुडे, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक 
आयु , मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.च हाण, मा.जुंधारे, मा.देशमुख, मा.धुमाळ, 
मा.िशंदे, मा.टकले – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  

---------- 
        
          उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 
वषय .१४)  मा. थायी सिमती ठराव मांक ७२५५ द.२२/०७/२०२० दु त करणेबाबत – मा.राज  

लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय .१५)  मा. थायी सिमती ठराव मांक ७२६७ द.२२/०७/२०२० दु त करणेबाबत – मा.राज  

लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय .१६) अ े ीय कायालयांतगत तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई 

फुगे यांचा ताव. 
वषय .१७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ऑटो ल टर सटर मधील मोकळया हॉलम ये करोना 

(COVID 19) केअर सटर उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .१८)  सन २०१९-२० या वषातील संचलन तूट व व वध कारचे पासेसपोट  अ ीम र कम अदा 

करणेबाबत. 
वषय .१९)  मानधनावर िनयु  केले या वै क य अिधकार  (BAMS, BHMS, BUMS) व दंतश य 

िच क सक यांना र. .५०,०००/- इतके मानधन अदा करणेस मा यता देणेबाबत. 
वषय .२०)  फ े ीय कायालयांतगत भाग .११ घरकुल योजना िचखली येथील Covid Care Centre 

(CCC) चे D5, D6, D7, D8, व न वन  B9, B10, B11,B12 व F19 एकूण ९ इमारती कर ता 
ता पुर या व पात जिन संच भाडेत वावर वापरणेबाबत... 

वषय .२१)  Covid-19 णांक रता Convalescent Plasma Therapy या उपचार प दती कर यासाठ  
Single Donar Platelet Bag with ACD Solution Kit ची तातड ने खरेद  करणेबाबत –                 
मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

---------- 
ठराव मांक – ७३२५       वषय मांक – १ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – इ े य   
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचेकड ल प  .ई ेका/आ/४/का व/४८७/२०२०, द.२०/०७/२०२० 
       मा.अित. आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       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 
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चा मा य ताव कर यात आला. (िन.नो. .४/२०१८-२०१९) अ वये ि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 लाग ु 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 देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३२६       वषय मांक – २ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार   
सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचेकड ल प  .मसाभां/१७/का व/९४/२०२०, द.२३/०७/२०२० 
       मा.सहा.आयु (भांडार) यानंी िशफारस केले माणे –  
       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 देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३२७       वषय मांक – ३ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय   
सुचक – मा.सुवणा बुड       अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पापु/८/का व/४७३/२०२०, द.२९/०७/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       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 लाग ू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.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३२८        वषय मांक – ४ 
दनांक – १२/०८/२०२०        वभाग – म यवत  भांडार   
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे       अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभां/४/का व/६७६/२०२०, द.२८/०७/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       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 ने 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 ि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 देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७३२९       वषय मांक – ५ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार   
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभां/१५/का व/३२७/२०२०, द.३१/०७/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       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 देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३३०       वषय मांक – ६ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – अ े य, थाप य   
सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  .अ े/ था/का व/४१/२०२०, द.०४/०८/२०२० 
       मा.अित. आयु  यानंी िशफारस केले माणे –  
       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 देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७३३१       वषय मांक – ७ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार   
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचेकड ल प  .मभां/६/का व/२६२/२०२०, द.०५/०८/२०२० 
       मा.सहा.आयु (भांडार) यानंी िशफारस केले माणे –  
       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% कमी आहेत. ा  लघु म िन वदाकार मे.आया इं जिनअ रंग यांचे 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 करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३३२       वषय मांक – ८ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – आरो य मु यालय   
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आमुका/११/का व/२०४/२०२०, द.०७/०८/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम  ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव 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 ादुभाव 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 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३३३       वषय मांक – ९ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – क े य, व ुत   
सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .क ेका/ व/जा/८२६/२०२०, द.०६/०८/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       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 चाल ू 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  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 देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३३४       वषय मांक – १० 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – वै कय मु य कायालय   
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वै /१/का व/१०८७/२०२०, द.०७/०८/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       खाजगी व शास कय सं थेतील व ा याना वै कय, दंत, आयुवद, युनानी, होिमओपँथी पदवी 
अ यास म, भौितकोपचार, यवसायोपचार या सारखे ि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 देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७३३५       वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – कायदा    
सुचक – मा.सुवणा बुड       अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .कास/६/का व/२३६/२०२०, द.०६/०८/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       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 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७३३६       वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – थाप य अ मु यालय    
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/अमु य/का व/१६३/२०२०, द.०७/०८/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे –  
       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 त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

लाग ू 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 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.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. .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 लाग ू
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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 देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७३३७       वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – व ुत मु यालय    
सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचेकड ल प  . वमुका/४/का व/२५९/२०२०, द.०७/०८/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यानंी िशफारस केले माणे –  
       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 त ूव सेवा कर 

अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ७३३८       वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/०८/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 
  मा. थायी सिमती ठराव मांक ७२५५, द.२२/०७/२०२० मधील “ िनयु  कर यात 
आले या त  वै क य अिधकार , वै क य अिधकार , तसेच बंधप त वै क य अिधकार  यांचे 
मानधनात वाढ करणेस व मानधन व पातील पदांना अदा करावयाचे मानधना या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.” या ऐवजी “ िनयु  कर यात आले या त  वै क य अिधकार , वै क य 
अिधकार , तसेच बंधप त वै क य अिधकार  यांचे मानधनात माहे ए ल २०२० पासून तावात 
नमुद माणे वाढ करणेस व मानधन व पातील पदांना अदा करावयाचे मानधना या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.” या माणे दु तीसह सदर ठरावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३३९       वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/०८/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 
  मा. थायी सिमती ठराव मांक ७२६७, द.२२/७/२०२० मधील “ मे.क याणी 
ए टर ाईजेस यांचेकडून िन वदा र. .४२,३२,६०८/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख, ब ीस हजार, सहाशे 
आठ फ ) पे ा ४% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस ” या ऐवजी “ मे.क याणी 
ए टर ाईजेस यांचेकडून िन वदा र. .४२,३२,६०८/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख, ब ीस हजार, सहाशे 
आठ फ ) पे ा ४.१% कमी या दराने ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस ” या माणे दु तीसह सदर 
ठरावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ७३४०       वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/०८/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयांतगत भाग .८ (न वन भाग 
.१०) आर ण .३०१ बड हॅली समोर ल खाण वकिसत करणे या कामाचा वशेष योजने अंतगत 

समावेश असून सदरचे काम जागेवरती पूण झाले असून सदर ल ठेकेदारास बील अदायगी करणेसाठ  
सन २०२० चे अंदाजप कात पुरेशी तरतूद उपल ध नस याने भागांतगत कामातून खालील माणे 
वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान 

. 
अ. 
. 

सन २०२०-२१ 
चा मुळ अंदाज 

वाढ घट 

१ . .८ (न वन . .१०) 
आर ण .३०१ बड 
हॅली समोर ल खाण 
वकिसत करणे. 

थाप य 
वशेष 
योजना 

६५ ३ ० ५२,७०,००० ० 

२ . .१० म ये ना यांना 
न वन आरसीसी 
िसमािभंत बांधणे व 
इतर अनुषंिगक कामे 
करणे 

थाप य 
वशेष 
योजना 

६१ ३९ ५,००,००० --- १,७०,००० 

३ . .१० मधील र ते 
वकिसत करणे. 

थाप य 
वशेष 
योजना 

२९ ९ २०,००,००० --- २०,००,००० 
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४ . .१० मधील ना यांचे 
आरसीसी व सुधारणा 
वषयक कामे करणे. 

नाला 
ेिनंग 

९८ ६ ३१,००,००० --- ३१,००,००० 

 एकूण      ५२,७०,००० ५२,७०,००० 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३४१       वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/१६४/२०२०, द.०७/०८/२०२० 
  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10/01/2020-2021 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ऑटो ल टर सटर मधील मोक या हॉलम ये कोरोना (COVDI-19) केअर सटर 
उभारणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .74,44,936/- (अ र  र. .चौ-
याह र लाख च वेचाळ स हजार नऊशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,16,186/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,16,186/- पे ा 27.62% कमी हणजेच र. .53,67,835/- + रॉय ट  चाजस र. .13,039/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .28,750/- = एकुण र. .54,09,624 /- 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७३४२       वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – लेखा 
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/१३४/२०२०, द.१२/०८/२०२० 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       शासन िनणय मांक एनयुआर-२०१३/ . ं .३३८/न व-३३ मं ालय मुंबई दनांक १८ फे ुवार  
२०१४ अ वये सन २०१९-२० म ये येणा-या अंदा जत संचलनतूट या ४० ट के र कम तसेच 
पासेसपोट ची तीपूत ची र कम अदा करणेबाबत आँग ट २०२० वषयाचा स व तर तपिशल – सह 
यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/७३१ दनांक २०/०७/२०२० 
अ वये सन २०१९-२० ची अंदाजीत संचलनतूट र. .३०७.९८ कोट  गृह त ध न ४० ट के नुसार पंपर  
िचंचवड मनपाचा संचलनतूट चा ह सा १२३.१९ कोट  व व वधपासेस या अनुदानापोट  सन २०१९-२० 
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साठ  मागणी र. .१४.८० कोट  राह ल असे नमूद केले असून माहे आँग ट २०२० चे ितमहा 
र. .१०.२७ कोट  दरमहा संचलनतूट अ ीम व पात ावी तसेच दरमहा सवलतीचे पासेस पोट  
र. .१.२३ कोट  असे एकूण र. . ११.५० कोट  ावी अशी वनंती केली आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर र. .२४४ 
कोट  (अ र  र. .दोनशे च वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलन तूट 
१३३.५८ कोट , व वध कारचे पासेस र. .१४.५९ कोट , बसेस खरेद  र. .३५.८३ कोट  व ई बस 
सबिसड  र. .६० कोट  असा अपे त खच धर यात आलेला आहे.  सदर रकमेतून र. .९ कोट  
संचलन तूट व सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.२३ कोट  असे एकूण १०.२३ कोट  (अ र  र. .दहा कोट  
तेवीस लाख फ ) सन २०१९-२० या अंदा जत संचलन तुट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम 
होईपयत माहे ऑग  २०२० चे अदा करावयाचे अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७३४३       वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/५२७/२०२०, द.१२/०८/२०२० 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािल का वै क य व भागांतगत ०८ णालये व २७ दवाखाने कायरत 
असून, यशवंतराव च हाण मृती णालय हे बहु वध शाखांचे व ७५० बेडसचे अ ावत णालय 
पद यु र सं थेसह सु  आहे.  स थ तीत कोरोना या वषाणू या संसगामुळे  फैलावणा-या कोवीड १९ 
या संसगज य आजारा या ादुभावास आळा घालणेकर ता शासन मागदशक सुचनांनुसार Covid Care 

Centre (सीसीसी), Dedicated Covid Health Centre (ड सीएचसी), Dedicated Covid Hospital 
(ड सीएच) िन  त क न या ठकाणी णां या उपचारांची सोय महानगरपािलकेमाफत कर यात येत 

आहे.  यानुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोवीड १९ आजाराने बाधीत णांकर ता 
सु वधा उपल ध क न दे यात येत आहेत.  याकर ता महापािलकेमाफत काय े ाम ये व वध ठकाणी 
Covid Care Centre (सीसीसी), Dedicated Covid Health Centre (ड सीएचसी), Dedicated Covid 

Hospital (ड सीएच) सु  कर यात आलेले आहेत.    कोवीड केअर सटर यित र  महानगरपािलकेची 
०७ णालये देखील सु  असून या ठकाणी कोवीड १९ यित र  अ य णांवर ल उपचार केले जात 
असतात, याच माणे कोवीड १९ चे अनुषंगाने कंटे मट झोन स ह ण, अहवाल, वॅब कले शन, 

कॉ टॅ ट े िसंग इ. बाबतचे देखील कामकाज णालयांमाफत केले जात आहे.  स थ तीत उ वले या 
कोवीड १९ आजारा या संसगामुळे महापािलकेमाफत करणेत येत असले या उपाययोजनां या अनुषंगाने 
सु  कर यात आलेली Covid Care Centre, Dedicated Covid Health Centre व Dedicated Covid 

Hospital तसेच या यित र  अ य णालयांमाफत सेवा पुर व याकर ता महापािलकेस मो या माणात 
मनु यबळाची (डॉ टस, पेशिल ट, पॅरामे डकल टाफ इ.) आव यकता भासत आहे.  या ठकाणी 
आव यक सं येचे माणात अिधकार  / कमचार  उपल ध नस याने व स थ तीत उ वले या 
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कोवीड १९ या संसगज य आजाराचे पा भूमीवर वै कय अिधकार  तसेच अ य पॅरामे डकल कमचार  
यां या मानधन व पात णालयीन कामकाजाचे सोईचे ीने हंगामी व पात दरमहा एक  त 
मानधनावर ६ म ह ने कालावधीसाठ  नेमणूका कर यात आले या असुन आव यकतेनुसार आणखी 
मनु यबळ उपल ध क न घेणेत येत आहे व तशी आव यकता आहे.  स थ तीतीत कोवीड १९ 
आजाराचे अनुषंगाने उ वलेली आप कालीन प र थ ती वचारात घेता वै कय अिधकार  तसेच 
दंतश य िच क सक यांची णालयीन कामकाजाकर ता आव यकता आहे. दंतश य िच क सक 
यांचेकड ल द.२१-०७-२०२० रोजीचे िनवेदनानुसार अ य महापािलकां माणे र. .६०,०००/- इतके 
मानधन अदा करणेबाबतची मागणी केलेली आहे. वै कय वभागांतगत कायरत असणा या पदांना 
यापूव चे चिलत प दतीनुसार देय मानधनाचा तपशील पुढ ल माणे: 
  

          

 

स थ तीत कोवीड १९ संसगामुळे उ वले या आप कालीन प र थ तीचे पा भूमीवर कायरत  असणा-या 
वै कय अिधकार  (बीएएमएस/बीएचएमएस/बीयूएमएस) व दंतश य िच क सक (बीड एस) यांची 

णालयीन कामकाजाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेता यांना देय असणा-या मानधनाचे 

रकमेम ये वाढ करणे आव यक आहे.  तर  यापुढे वै कय वभागांतगत मानधन व पात िनयु  
केले या वै कय अिधकार  (बीएएमएस/बीएचएमएस/बीयूएमएस) व दंतश य िच क सक (बीड एस) 
यांना कोवीड १९ आप कालीन प र थ ती कालावधीकर ता र. .५०,०००/- इतके मािसक मानधन अदा 
करणेस व याकर ता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७३४४       वषय मांक – २० 
दनांक – १२/०८/२०२०       वभाग – फ े ीय व ुत 
सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा. राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ ेका/ व/जा/२३२/२०२०, द.११/०८/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
             पंपर  – िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालय अंतगत भाग .११ घरकुल योजना 
िचखली येथील D5, D6, D7, D8 व तसेच नवीन B9, B10, B11, B12 व F19 एकूण ९ इमारती म ये 
Covid-19 या  संसगज य आजाराचा ादुभाव रोख यासाठ  Covid Care Centre (CCC) व अलगीकरण 
(Intuitional Quarantine) सटर, मा.आयु  यांचेकड ल  आदेश . शा/१/का व/ १२२६/२०२० 
द.२५/०६/२०२० अ वये थापन कर यात आले आहे.  तसेच मा.अित र  आयु  – २ यांचेकड ल प  
.९/०७/२०२० नुसार घरकुल िचखली प रसरातील नवीन ५ इमारत .B9, B10, B11, B12 व F19 या 

Covid-19 अंतगत येणा-या णासाठ  Isolation Ward हणून न याने उपल ध क न दे यात आले 

पदनाम 
चिलत मानधन 

दरमहा 
वै कय अिधकार  (बीएएमएस / बीएचएमएस / बीयूएमएस) ३५,०००/- 
दंतश य िच क सक (बीड एस) ४०,०००/- 
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आहेत.  वर ल एकूण ९ इमारतीचा म.रा. व. व.कंपनीचा व ुत पुरवठा खंड त झा यास णांची गैरसोय 
होईल व अ याव यक कमचा-यां या कामात अडथळा िनमाण होईल. यासाठ  येक इमारतीसाठ  62.5 

KVA जनरेटर माणे ९ इमारतीसाठ  ९ जनरेटर (62.5KVA) चे बस व याची आव यकता आहे व याचा 
ित जनरेटर संच ित म हनासाठ चा खच र. पये १,१८,८००/- असा आहे. तसेच सदर जनरेटर तीन 

िश ट म ये काय वत ठेवणेकर ता तीन अकुशल कमचा-यांची आव यकता आहे. सदर जनरेटरचे दराम ये 
एक अकुशल कमचा-यांचा समावेश अस याने दोन अकुशल कमचार  नेमणे आव यक आहे. सदर 
जनरेटर एक म हनेकर ता ता पुरते व पात भाडे त वावर घे याचे कामाचे अंदाजप क तयार केले असून 
अंदाजप क य र कम १४,८८,८५२/- इतक  असून यावर १८% GST र कम पये २,६७,९९३/- सह 
सदर कामास एकूण र. .१७,५६,८४५/-  (अ र  र. .सतरा लाख छ पन हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) 
इतका खच अपे त आहे. सदरचा खच हा म यवत  भांडार वभागाकड ल “करोना िनधी” या 
लेखािशषकामधून कर यात येईल. सदरचे काम हे तातड चे अस याने िन वदा कायवाह  कामी लागणारा 
वेळ ल ात घेता सदर काम पुव मा य मंजूर दराने क न घेणे आव यक आहे. फ े ीय  कायालयाकड ल 
मागील वषाचे अशा कारचे काम िन वदा नोट स . २०/०८, २०१९/२० अ वये  मे. मोरया मंडप 
डेकोरेटस यांचेकडून १% कमी या मंजूर दराने क न घे यात आले आहे.  मे.मोरया मंडप डेकोरेटस  यांना 
िचखली घरकुल योजना येथील को वड केअर सटर कर ता ता पुर या व पात भाडेत वावर जिन  संच 
बस वणेचे कामाबाबत वचारणा केली असता  मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांनी अ वये  सदर काम १% कमी 
पुव मंजुर दराने करणेस तयार असलेबाबत कळ वले आहे. तर , फ े ीय कायालय अंतगत भाग . ११ 
घरकुल योजना िचखली येथील को वड केअर सटर (CCC) चे D5, D6, D7, D8 व नवीन B9, B10, B11, 

B12 व F19 अशा ९ इमारतीकर ता ता पुर या व पात जिन  संच भाडेत वावर येक िश टम ये एक 
कामगार या माणे कामगारासह  वापरणेबाबतचे काम मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांना  १% कमी या पुव 

मंजूर दराने देणेचे कामास व सदरचा खच मु य कायालयाकड ल म यवत  भांडाराकड ल करोना िनधी या 
लेखािशषातून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७३४५       वषय मांक – २१ 
दनांक – १२/०८/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव - 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम.हॉ पटल मधील र पेढ  वभागास भारतीय 
साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (३)(क) नुसार करोना वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक आप कालीन प र थतीत व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा 

सामना करणेकामी Covid-19 णांक रता Convalescent Plasma Therapy या उपचार प दती कर यासाठ  
Single Donar Platelet Bag with ACD Solution Kit ची तातड ने आव यकता असलेने सदर खरेद  
ता काळ करणे आव यक आहे. याक रता सदर कटची उ पा दत कंपनी M/S.Trima Accel या कंपनीचे 
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अिधकृत व े ते मे. ी ए टर ाईजेस, पुणे यांचेकडून कोटेशन दराने र. .८,१८३/- + GST  ती कट  
या दरा माणे १०० कट खरेद कामी होणा-या एकूण र. .८,१८,३००/- (अ र  र. .आठ लाख, अठरा 
हजार ितनशे फ ) + GST चे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूिच ड करण ५ 
(२)(२) नुसार करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
 

      (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग                            
मांक - नस/३/का व/७७१/२०२०   

     दनांक – १४/०८/२०२०                                           
 

                                                                
                                                             (उ हास बबनराव जगताप) 
                                                                    नगरसिचव  

                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 
 
 
 
 

 


