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पंपर िचंचवडमहानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८ 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/३/का व/३९/२०२२. 
दनांक-१४/०१/२०२२. 

 
ित, 

मा. ----------------------------------------------------------, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८.  

  
  वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 

सभा दनांक १९/०१/२०२२ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 

महोदय/ महोदया, 
                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
बुधवार, दनांक १९/०१/२०२२ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.अवर 

सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  

२०२२ अ वय ेऑनलाईन प दतीन े ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार 

आहेत. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीन ेसहभागी 
हाव,े ह  वनंती. 

 
आपला व ास,ू 

 
 

 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – २५८ 

 
दनांक-१९/०१/२०२२                                   वेळ द.ु०२.३० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१९/०१/२०२२ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील हड ओ 

कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल 

प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीने 
( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत खालील कामकाज होईल.  

---------- 
मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५७ द.१२/०१/२०२२ चा सभावृतात कायम करण.े 

---------- 
 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पाणीपुरवठा वभागातील ॅ ह ट  या अंतगत 

असले या िचंचवड ॅ ह ट , थेरगाव ॅ ह ट  व सांगवी ॅ ह ट  या जल े ासाठ  

प रचालन करण े व देखभाल दु ती करण.े अशा महसुली व पाची व वध काम े

ॅ ह ट  भागात काढ यात आलेली आहेत. सदर सव कामांचे आदेश फे ुवार  २०२१ 

रोजी देणेत आल ेअसून याची मुदत १२ म हन े हणजेच जानेवार  २०२२ ला संपु ात 

येणार आहे. सन २०२१-२२ या आिथक वषातील अंदाज प कात न वन काम े ता वत 

करणेत आली असून याम य ेमंजूर कर यात आले या तरतूद नुसार न वन कामांना 
पुरेशी तरतूद उपल ध होऊ शकली नाह . सदर प रचालन, देखभाल दु ती करणेची 
काम े पूण वषासाठ  कर यात येत असलेन े वभागाकडून तयार करणेत आलेले 
अंदाजप क उपल ध तरतूद चे मयादेपे ा जा त होत असून प रचालन करण े व 

देखभाल दु ती करणे या कामांना मा.आयु सो यांचे प रप क 

.दविन/काअ/१/का व/४६३/२०२१, द.०४/१०/२०२१ अनुस न तरतूद या र कमे 
एवढ च िन वदा ता वत करावी अस ेनमूद केल ेअसल ेकारणामुळे वभागाला पूण 

वषासाठ चे अंदाजप कांस तां क मा यता देण े श य होत नसून िन वदा कायवाह  

करण े श य होत नाह . याकर ता पाणीपुरवठा वभागाकड ल सन २०२१-२२ चे 

अंदाजप कातील स या चाल ु असले या कामांना यांचे शास कय मा यतेचे 

मयादेम य े सुधार त क न येणारे वाढ व िन वदा र. .८,९२,१५,०००/- चे खचास 

मा यता घेण े आव यक आहे. तसेच स थीतीत चाल ू असले या महसुली कामांची 
अंदाजप क य तरतूद संपलेने सदर अंदजप कातील कामांची वाढ-घट क न येणारे 

र. .६,७८,३४,०००/- चे खचास, मा यता घेण ेआव यक आहे. तर  सन २०२१-२२ चे 

अंदाजप कातील महसुली कामांची सोबत जोडले या प ानुसार वाढ व िन वदा 
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र. .८,९२,१५,०००/-व वाढ-घट र. .६,७८,३४,०००/-(अ र  र. .सहा कोट  अ याह र 

लाख चवतीस हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक-१९/०१/२०२२ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील महसुली मु यालयमधील सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील  'अ' े ीय कायालय, जलिन:सारण  वभागाअंतगत  खालील नमूद 

केले या अ. .१ या  कामाला तरतुद अपुर  पडत आहे. सदरचे काम हे मलिन:सारण 

निलकाचे चोकअप काढण,े मलिनःसारण  निलका व  मँनहोल चबसची साफसफाई 

आधुिनक यां क  प तीन े करणेबाबतचे आहे. सदर काम अ यंत आव यकतेचे आहे. 

अंदाजप क बनवताना सदर या कामा या तरतुद को वड १९ साठ  िनधी आव यक 

अस यामुळे कमी कर यात आली होती. यामुळे सदर कामास तरतुद अपुर  पडत आहे. 

तसेच, अ. .२ ते ६ या कामांची तरतुद िश लक अस यामुळे स थतीत सदर कामास 

तरतुद ची आव यकता नाह . अ. .१  या कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील 

तरतूद वग करण े आव यक आहे. यानुसार खालील माण े तरतुद वग करण 

करणेस  मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
अ. 

. 
कामाचे नाव पान अ. 

. 
लेखािशष सन २०२१-

२२ ची 
तरतूद 

को वड 
िनधीम ये घट 

क न 
िश लक 
असलेली 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची
तरतूद 

एकुण 
आव यक 
सुधार त 
तरतूद 

१ पंपर िचंचवड 
म.न.पा.ह तील 
अ  भागातील 
मलिन:सारण निलका व 
मॅन होल चबसची सफाई 
आधुिनक यं ा या 
सहा याने करणे. 

७७२ १ देखभाल 
दु ती 
महसुली 
मु यालय 

७३००००० ७३००००० ६००००००  १३३००००० 

२ "अ" े ीय कायालया 
अंतगत भाग .१० 
मधील जलिन:सारण 
निलका सुधारणा 
वषयक कामे करणे व 
चबसची देखभाल 
दु ती करणे. 

७७३ १ देखभाल 
दु ती 
महसुली 

मु यालय   
(अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 

३ "अ" े ीय कायालया 
अंतगत भाग .१४ 
मधील काळभोरनगर, 
मोहननगर प रसरातील 
जलिन:सारण निलका 
सुधारणा वषयक कामे 
करणे व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७४ २ देखभाल 
दु ती 
महसुली 

मु यालय   
(अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 
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४ "अ" े ीय कायालया 
अंतगत भाग .१५ 
मधील जलिन:सारण 
निलका सुधारणा 
वषयक कामे करणे व 
चबसची देखभाल 
दु ती करणे. 

७७४ ४ देखभाल  
महसुली  मु

यालय 
  (अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 

५ "अ" े ीय 
कायालयाअंतगत भाग 

.१९ मधील 
जलिन:सारण निलका 
सुधारणा वषयक कामे 
करणे व चबसची 
देखभालदु ती करणे. 

७७४ ५ देखभाल 
दु ती 
महसुली 

मु यालय  
(अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 

६ अ, ब, ग, ड या भाग 
काय े ातील 
जलिनसारण निलकांचे 
सव ण क न 
जीओटािगंग 
(Geo Tagging) 
करणेकामी त  
स लागाराची नेमणूक 
करणे. 

७७४ ६ देखभाल 
दु ती 
महसुली 

मु यालय  
 (अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० २०००००० ० 

 एकूण    १७३००००० १७३००००० ६०००००० ६०००००० १७३००००० 

 
( दनांक-१९/०१/२०२२ या सभेत घेणे या िनणया माण)े 

 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ ( १ ते ३ ) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  

शत माण ेसंबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 

केल ेअस यान े याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .४) सन २०२१-२२ या अिथक वषात मह ला व बालक याण योजना या मु य 

लेखािशषातगत ‘’उपलेखािशष मा.अटल बहार  वाजपेयी- वधवा/ घट फोट त 
मह लांना अथसहा य या उपलेखािशषावर  आज आखेर र. .६०,०००/-(अ र  र. .साठ 
हजार फ ) इतक  तरतुद िश लक आहे.परतु सन २०२१-२२ या अिथक वषाकर ता 
मा.अटल बहार  वाजपेयी- वधवा/ घट फोट त मह लांना अथसहा य  व कोरोना 
ादुभावा या काळात वधवा झाले या म हलांना अथसहा य  या योजन ेकर ता पा  

म हलांना लाभ देणेसाठ  वाढ व तरतुद वग करण ेअव यक आहे. यानुसार’’ म हला व 
बालक याण मिधल इतर योजना काय म’’ या उपलेखािशषाअंतगत सन २०२१-२२ या 
अिथक वषात र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली असुन आज अखेर 
सदर उपलेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद िश लक आहे. तसेच इतर 
क याणकार  योजना मिधल इतर योजना/ काय म’’ या योजनेत मु य 
लेखािशषातगत सन २०२१-२२ या अिथक वषात र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद 
कर यात अली असुन आज अखेर सदर उपलेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  
तरतुद िश लक आहे. या दो ह  योजनामधील येक  र. .१,५०,००,०००/- (अ र  
र. .एक कोट  प नास लाख फ ) असे एकुण र. .३,००,००,०००/- (अ र  र. .तीन 
कोट  फ ) इतक  तरतुद सन २०२१-२२ या अिथक वषा साठ  वग करण ेआव यक 
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आहे. तर  सतुत या त याम य े स व तर तपिशल दश वला आहे तसेच वाढ व 
खचासाठ  होणा-या खचाची तरतुद ह  सुधार त सन २०२२-२०२३ या तरतुद त वाढ 
कर यात येईल. 

अ. 
. 
घटक योजनेचे नाव/ 
उपलेखािशषाचे नाव 

सन २०२१-२२ या आिथक 
वषा म ये कर यात 
आलेली तरतुद 
(२,५०,००,०००/-) 

आव यक तरतुद 
वाढ करा याची 
र कम 

आव यक तरतुद 
घट करा याची 
र कम 

सुधार त तरतुद 
सन २०२१-२२ 

१) मा.अटल बहार  वाजपेयी-
वधवा/घट फोट त                    
मह लांना अथसहा य 

६०,०००/- 
(िश लक) 

३,००,००,०००/- - ३,००,६०,०००/- 

२) म हला व बालक याण 
मधील(इतर योजना/काय म) 

२,००,००,०००/- - १,५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 

३) इतर क याणकार  मधील(इतर 
योजना/काय म) 

२,००,००,०००/- - १,५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 

                  वर ल नमुद त या  माण े सदर योजनेसाठ  मा.अटल बहार  वाजपेयी- वधवा/ 
घट फोट त मह लांना अथसहा य व कोरोना ादुभावा या काळात वधवा झाले या 
म हलांना अथसहा य देणेकामी या वाढ व खचासाठ  र कम वग करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .५)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/19/2021-22 अ वय े च-होली 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .2 म य ेवा षक ठेकेदार  प तीन े ेनेज लाईन व 

चबसची देखभाल दु ती करण.े कामी म.े शूळ एंटर ायजेस िन.र. .29,99,580/- 

(अ र  र. .ऎकोणतीस लाख न या नव हजार पाचश े ऎ ंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,580/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,580/- पे ा 37.01% 

कमी हणजेच र. .18,89,435/- +रॉय ट  चाजस र. .30731/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,20,166/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/18/2021-22 अ वय े "क" ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .8 म य ेवा षक ठेकेदार  प तीन े ेनेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करण.े कामी मे.साई एंटर ायजेस िन.र. .29,94,803/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख चौ या णव हजार आठश ेतीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,94,803/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,94,803/- पे ा 37.99% कमी 
हणजेच र. .18,57,077/- + रॉय ट  चाजस र. .5,042/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .18,62,119/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य े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 करण.े 
 
वषय .७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/17/2021-22 अ वय ेकासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .9 म य ेवा षक ठेकेदार  प तीन े ेनेज लाईन व 

चबरची देखभाल दु ती करण.े कामी म.ेसाई एंटर ायजेस िन.र. .29,77,185/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख स याह र हजार एकश ेपंचाएंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,77,185/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,77,185/- पे ा 38.99% 

कमी हणजेच र. .18,16,381/- +रॉय ट  चाजस र. .22,746/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .18,39,127/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
  
वषय .८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/24/2021-22 अ वय े वॉड .26 

पंपळे िनलख, वाकड येथील क पटेव ती वशालनगर प रसरातील मलवा ह यांची व 

चबसची करकोळ देखभाल दु ती काम े करण.े कामी मे.संजय कॉ ॅ टर 

िन.र. .31,39,016/- (अ र  र. .एकतीस लाख एकोणचाळ स हजार सोळा फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .31,39,016/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .31,39,016/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .20,09,284 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .12,640/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .20,21,924/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य े

झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/20/2021-22 अ वय े भाग .25 

वाकड प रसरातील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभाल दु ती काम े करण.े 
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कामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .26,18,144/- (अ र  र. .स वीस लाख अठरा हजार 

एकश े च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .26,18,144/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .26,18,144/- पे ा 33.36% कमी हणजेच र. .17,44,731/- 

+रॉय ट  चाजस र. .8,815/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .17,53,546 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े 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 य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 

वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या काय े ातील आरो य 

वभागाचे अंतगत भाग ं .२०,३०,३१ व ३२ भागसाठ  १३२८ सावजिनक शौचालय व 

मुता-यांची यां क प दतीन(ेपा याचे उ चदाबाचे सहा यान)ेव मनु यबळा ारे दैनं दन 

साफसफाई, देखभाल व करकोळ दु ती  करण े या कामासाठा ई टडर ंग प दतीने 
सेवाशु क रकमेवर (ई-िन वदा नोट स .४/२०१८ – १९) िन वदा माग व यात आली 
होती. याअनुषांगान े- मे.शुभम उ ोग यांची(-)९.०९% कमी सवात कमी दराची िन वदा 
ा  झालेली आहे. - मे.शुभम उ ोग  यांना पुन:  वचारणा कर यात आली असता 
यांनी न यान(े-)१००% कमी दर दलेला आहे. हणजेच िन वदा र कमे या 

र. .१,८६,००,८१६/- पे ा (-)९.०९% कमी हा दर ा  झा यान े मे.शुभम उ ोग यांचे 

कडून िन वदा मंजूर र. .१,६९,०९,८२४/- पयत काम क न घेण ेकामी  व कमान वेतन 

दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे वेतनात होणा-या य  खचास 

मा. थायी  सिमतीचा  ठराव ं .३४३३ द.२३/१०/२०१८ अ वय ेमा यता घे यात आली 
आहे. तसेच संबंधीत सं थेबरोबर द.२०/११/२०१८ रोजी(१०/१२/२०१८ ते 

०९/१२/२०२०)या कालावधी साठ  कारार नामा क न घे यात आलेला आहे. संबधीत 

सं थेन े द.१०/१२/२०१८ पासून कामकाज सु  करण े बाबत कामचा आदेश 

.ह ेका/आ-३/का व/६०३/२०१८ द.३०/११/२०१८ दे यात आलेला आहे. स थतीत 
मे.शुभम उ ोग यांचा तीय मुदत वाढ िन वदा कालावधी  मुदत द.३०/११/२०२१ रोजी 
संपु ात येत आहे. तथा प कोरोना वषाणूचा ादुभाव मोठया माणावर सु  आहे. 

िन वदा या काम सु  कर यात आल े असून  यास काह  कालावधी लागणार 

अस यान े  स ा काम कर त असलेल े म.ेशुभम उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा 
या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  तीन े म हन े ( द.०१/१२/२०२१ ते 

द.२८/०२/२०२१)जी थम या पूण होईल  तो  पयत  िन वदा  दरान ेकाम करणेस 

वचारणा केली असता यांनी होकार दश वलेला आहे. स थतीत  उपरो   भाग 



8 
 

  

ं माक नुसार १३२८ शौचालय/ मुता-या ं पैक  खालील माण े११५४  शौचालय/ मुता-
या ं यांची साफ सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढ ल माण े

अ. 

ं  
भाग 

ं माक 

शौचालय सं या मुतार  सं या पाड यात आलेली सं या 
शौचालय मुतार  

स थतीतील
सं या 

१ २० ५२६ ११४ ९३ ०५१ ४९६ 

२ ३० ५१५ ३८ ०२ ०५ ५४६ 

३ ३१ १७ ०६ ० ० २३ 

४ ३२ ९९ १३ २२ ०१ ८९ 

 एकूण ११५७ १७१ ११७ ५७ ११५४ 

कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार 

वेतन  स थतीत ११५४   सावजिनक शौचालय िसट/मुतार  साफसफाई कर ता 
येणारा खच (कामगारक याण अिधकार  यांचे काक/०३/का व/२२२/२०२१ 

द.१०/०८/२०२१)०१ वेळचे साफ सफाई कर ता र. .८१२,६१६.४८ इतका ितमहा खच 

येत आहे. दवसातून दोन वेळचे साफ सफाई करावयाची झा यास र. .१६,२५,२३२.९६ 

ितमहा जादा खच येणार आहे मे.शुभम उ ोग यांना िन वदा मंजूर दर ( कमान वेतन 

दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार)   देण ेआव यक आहे. 

तर  उपरो  माण ेनमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांना िन वदे नुसार १ व स ाचे 

मागणी नुसार १ अस े२ वेळेचे सशु कसह  काम कर यास द.०१/१२/२०२१ पासून तीन 

म हन ेपयत मुळ िन वदेतील व करार ना यातील अट -शत नुसार  मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/01/2021-22 अ वये 
. .२५ ताथवडे येथील ल ढेव ती .०१ ते ०२, खंबेटे कॉलनी, रघुनंदन मंगल 

कायालयामागील ग या, ताथवडे गावठाण व भागातील इतर प रसरातील र यांचे 

हॉटिम स प दतीन े डांबर करण करणे कामी ब हरट दस िन.र. .1,50,95,000/- 

(अ र  र. .एक कोट  प नास लाख पं या णव हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,50,20,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,50,20,650/- पे ा 37.88% कमी 
हणजेच र. .93,30,828 /- +रॉय ट  चाजस र. .19,317/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,350/- = एकुण र. .94,24,495 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/16/2021-22 अ वय े

. .२३ मधील भगवती पा स ते वजय ेडस पयत या र याचे काँ ट करण 

करण ेकामी पृ वी एंटर ायझेस िन.र. .1,50,60,133/- (अ र  र. .एक कोट  प नास 

लाख साठ हजार एकश े तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .1,49,63,083/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,63,083/- पे ा 34.71% कमी हणजेच 

र. .97,69,397/- +रॉय ट  चाजस र. .1,19,122/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .97,050/- = एकुण र. .99,85,569/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य े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 करण.े 
 
वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/02/2021-22 अ वय े

. .२५ वाकड येथील वामी ववेकानंदनगर .०१ ते ०५, शुभम, यशदा व ानदा 
कॉलनी व भागातील इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन े डांबर करण 

करण ेकामी मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .1,51,05,000/- (अ र  

र. .एक कोट  ए काव न लाख पाच हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .1,50,30,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,50,30,650/- पे ा 36.09% कमी हणजेच 

र. .96,06,088/- +रॉय ट  चाजस र. .16,434/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,350/- = एकुण र. .96,96,872/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य े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 करण.े 
 
वषय .१४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/03/2021-22 अ वये 

भाग .२५ वाकड येथील स ु  कॉलनी .०१ ते ०३, सुदशननगर कॉलनी .०१ ते ०६ 

व भागातील इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करण ेकामी 
मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .1,51,00,000/- (अ र  र. .एक कोट  

ए काव न लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,50,25,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,50,25,650/- पे ा 36.09% कमी हणजेच 
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र. .96,02,893/- +रॉय ट  चाजस र. .16,290/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,350/- = एकुण र. .96,93,533 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/08/2021-2022 अ वय े भाग .१२ 

मांगीरबाबा मंद र प रसरातील र ते डांबर करण करणे  कामी मे.बह रट दस 

िन.र. .74,98,723/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अ ठया नव हजार सातश े तेवीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,30,373/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .74,30,373/- पे ा 33.75% कमी हणजेच र. .49,22,622 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .1,44,016/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .51,34,988/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 य े

कं ाट कालावधीम य े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 करण.े 
 
वषय .१६) महारा  शासना या शासन िनणय मांक बैठक २०१७/ . .८५/ युस-े२ 

द.१५/७/२०१७ ATP व ड टूर २५० िसर ज अंतगत महारा  ओपन टेिनस पधा या 
पध या आयोजनाकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९१० द.३/१/२०१८  नुसार 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पुढ ल पाच वषाकर ता ितवष  र. .१ कोट  

इतके अनुदान दे याबाबत मा यता िमळालेली आहे. याकामी डा वभागाकड ल 

“ डा वभागांतगत ना व यपुण सु वधा उप म राब वण”ेया लेखािशषामधील र. .१ 

कोट  इतक  तरतूद डा वभागा या “ डाकूल”या लेखािशषावर तावात नमूद 
माण ेवग करण ेआव यक अस यान े यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 (वाढ/ घट र. .१,००,००,०००/-) 
 
वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशमन वभागाचे वापराकर ता आव यक 

असलेलीRMS MOTORBIKE FIRE ENGINE ३ नग वाहन ेअशा कारची वाहन ेउ पाद त 

करणार  एकमेव कंपनी M/S.RMS Fire and Safety Services (I) Pvt. Ltd. यांचेकडून 

ग हरमट ई माकट दरान े(GeM)िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने 
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खरेद  करणेकामी येणारे र. .४०,४४,०००/-(अ र  र. .चाळ स लाख च वेचाळ स 

हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .१८) मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (०१ ते २२) 

मधील कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े भाववाढ कलम लाग ू

अस यास,भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े

कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदारा-बरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘अ’ (1 

ते 19) मधील थाप य वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण 

क न िन वदा वकारणेत आले या ठेकेदारासोबत करारनामा करणेत येऊन िन वदा 
करारनामा िसल झालेनंतर  कामाचे आदेश िनगत करणेत आलेल े आहेत. तथा प, 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार तुत वषयाचे 

अवलोकन करण.े 
 
वषय .२०) पंपर  िचंचवड शहराम य े को वड १९ चे लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक 

सं थांकडून, यांना वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा 
सं थाना सदर कामकाजाकर ता मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स 

मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर यात आली होती. सदर ई िन वदेकर ता 
M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ ट म कर ता ा  झालेला 
लघु म दर र. .७५,२२८/-(अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी) वकृत 

कर यात आलेला असून तातड ची बाब असलेन े यांना .मसाभा/५/का व/८१७ 

द.९/७/२०२१ अ वय े५० टम कर ता द.९/७/२१ ते ८/९/२१ कर ता आदेश दे यात 

आलेला आहे. पंपर  िचंचवड शहराम य े को वड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन 

म हनेचे कालावधीकर ता कामकाज करणेकामी १ ट मकर ता ( येक लसीकरण 

क ावर येक  १ए.एन.एम./जी.एन.एम, १ डाटा एं  ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४)) 

कर ता र. .७५,२२८/- माण े५० ट म कर ता ित म हना र. .३७,६१,४००/- माणे 
दोन म ह यांकर ता येणा-या र. .७५,२२,८००/-(अ र  र. .पं याह र लाख बावीस 

हजार आठश ेफ ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र कम घेणेकामी तसेच 

सदरचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस 

मा. थायी सिमती ठराव .१००६९, द.०४/०८/२०२१ अ वय ेमा यता दे यात आलेली 
आहे. यानुसार मा.आयु  सो व मा. सहा. आरो य अिधकार  यांचे कडून सुचना ा  

झा यानुसार सदरचे लसीकरणाचे काम तातड न ेव मोठया माणावर करणे आव यक 

असलेन े यापुव चे अट  शत  कायम राहून तसेच कामगार क याण अिधकार  यांनी 
िन त केलेल े कमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना 
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खालील माण े द.१/०१/२०२२ ते द.३१/०१/२०२२ या कालावधीकर ता १०० ट स 

पुर वणेकामी मुदतवाढ कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व याचे सेवाशु कापोट  

र. .९४७५८/- व कमान वेतनासाठ  र. .७५,९७,५६२/- अस ेएकुण र. .७६,९२,३२०/- 

चे खचास व करारनामा क न व ीय मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/5/2021-22 अ वय े "अ" ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .14 मधील काळभोरनगर, मोहननगर प रसरातील 

जलिन:सारण निलका सुधारणा वषयक काम ेकरण ेव चबसची देखभाल दु ती करण.े 

कामी मे. शूळ एंटर ायजेस िन.र. .29,99,959/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 

न या नव हजार नऊशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .29,99,959/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,959/- पे ा 39.01% कमी हणजेच र. .18,29,675/- 

+रॉय ट  चाजस र. .20,858/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .18,50,533/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े 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 य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (१ ते २९) िनयमानुसार व िन वदा अट -

शत  माण े लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे 

अवलोकन करण.े 
 
वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या 

कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेल ेआहेत. संबंिधत   कमचा-यांचे 

वनंती अजानुसार सोबतचे प  ‘अ’ म य े दश वले माण े रजा मंजुर  कामीचे 

तावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७(तीन) अ वय े

रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२४) पंपर  िचंचवड मनपा या सुधार त वकास योजना  पंपर  िचंचवड महानगरपिलका व 

पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकारण कायालयास नगररचना वभागान ेमागणी 
केलेनुसार 6 नग AutoCAD लायस स खरेद कामी ई-िन वदा सुचना .69/2021-22 

िस द क न माग व यात आले या िन वदांम य े मे. ीनिलफ क स ट ंग ा.िल., 

नवी द ली यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .11,92,800/- लघु म ा  झाली 
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असुन अंदाजप कय खच एकूण र. .15,08,040/- पे ा 20.90% ने कमी असुन 

वकृत कर यात आली  आहेत. यानुसार मे. ीनिलफ क स ट ंग ा.िल., नवी 
द ली यां या समवेत करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
अस यान े सदर AutoCAD लायस स खरेद  करणॆकामी हॊणारा खच एकूण 

र. .11,92,800/- चे अवलोकन करण.े 
 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामकाजासाठ  वकिसत केले या संगणक 

णालींसाठ  आव यक वाढ वSpace दे यासाठ NAS Box खरेद साठ  कोटेशन नोट स 

मांक 25/2021-22 नुसार मे. डझायर ा फ स यांचे NAS Box सा ह यासाठ  ा  

झालेल ेदर र. .9,71,730/- हे अंदाजप कय दर र. .9,73,500/- पे ा 0.18% कमी व 

लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेल े असून मे. डझायर ा फ स 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत 

आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  या र. .9,71,730/- (अ र  र. .नऊ 

लाख ए काह र हजार सातश ेतीस फ ) खचाचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ( 1 ते 20 ) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल े अस यान े याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय .२७) मनपा या भाग .१० मधील शाहूनगर प रसरातील र यांचे काँ ट करण करणे 

या कामासाठ  तावात नमुद माण े मे.ऑर बट इ ाटेक सो युशन क स ट ंग 

स हसेस ा.िल यांची लघु म दर ०.८९% नुसार िन वदापूव व िन वदाप ात क प 

यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणसे व याकामी येणार  फ  ०.८९% 

(जीएसट   सोडून) अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम य ेकोरोना-१९ या ितस-या लाटेचा संभा य 

धोका ल ात घेऊन EOI/०८/२०२१-२२ अ वय े िस द करणेत आला होता. सदर 

ईओआय म य े सीसीसी, आयसीय,ु आ ण ऑ सीजन यु  बेड साठ  मनु यबळ 

पुर वणेकामी िन वदा माग वणेत आ या हो या. याम य े ा  िन वदाकारांचे पटल 

(Empanelment)  तयार करणेत आले होते. सीसीसी साठ  ५०, १००, २०० आ ण ३०० 

बेडसाठ  दर माग वणेत आल ेहोते. या म य ेमे.आयकॉन हॉ पटल यांचे २०० बेडसाठ  

र. .३९४/- ित बेड ती दन अस ेदर ा  झाल ेआहेत. या कामी Empanelmentतयार 

करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०२०७ द.०१.०९.२०२१ अ वय ेमा यता 
दलेली आहे. मा.आयु  यांचे कायालयात द.०४.०१.२०२२ स.१०.३० वा. को वड 

संदभात कामकाजा वषयी िमट ंग घेणेत आली असता घरकुल येथील को वड सटस 

चाल ुकरणेकामी िनणय घेणेत आला आहे. घरकुल, इमारत . ब-१२ येथील को वड 
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केअर सटर वर त चाल ुकरणेकामी िनणय घेणेत आला या माण े यांना कमकाज 

आदेश देणेत आले आहेत. स या ितथे १२५ ण दाखल आहेत. यामुळे इमारत .१० 

सु  करण े म ा  आहे. मे.आयकॉन हॉ पटल यांना कामकाज चाल ु करणेकामी 
द.   .०१.२०२२ ते द.    .०२.२०२२ (३१ दवस) साठ  र. .२४,४२,८००/- चे आदेश 

देणेत आल ेआहेत. या कामी येणा-या र. .२४,४२,८००/- चे खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२९) कोरोना या दुस-या लाटे म य ेमा.आयु , मा.महापौर,मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर 

पदािधकार  आ ण अिधकार  यांचे समवेत दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत 

केली असता झाले या चच माण े ट या ट याने कै.अ णासाहेब मगर टेड यम 

येथील जंबो को वड णालय ८०० बेड साठ  दोन म हन े कालावधीसाठ  चाल ु

करणेकामी आदेश दे यात आले होते. आव यकते माण े यांना मुदतवाढ देणेत आली 
होती. सदर जंबो हॉ पटल द.१५.०९.२०२१ पासुन बंद करणेत आले होते आ ण Stand 

By Mode वर ठेवणेत आल े होते. परंतू जानेवार  -२०२२ या पह या आठव यात 

को वड णसं या पु हा वाढु लाग यान ेतसेच न वन हे रए ट (Omicron) आढळुन 

आ यान ेतातड ची पर थीती अस यान ेमा.आयु  यांचे कायालयात द.०४.०१.२०२२ 

रोजी को वड संदभात घेणेत आले या िमंट ंग मधील िनणया माण ेघरकुल येथील 

को वड सटर चाल ुकरणेत आल ेआहे. तसेच पुण ेमहानगरपािलकेन ेघेतले या िनणया 
माण ेजंबो को वड णालय थम १०० बेड साठ चा आधी अनुभव असले या सं थेस 

अपवादा मक पर थती अस यान े चाल ु करणेस  आदेश ावे आ ण आव यकते 

माण े ट या ट यान े बेड सं या वाढ वण े कामी िनणय घेणेत आला. सदर जंबो 
को वड णालय चाल ु करणेकामी मा. थायी सिमती सभेने एकूण ८०० बेड चालु 
करणेकामी येणा-या अपे ीत खचास र. .१०,१४,७२,४४८/- (दोन मह यासाठ ) चे 

वषयप ास ठराव .११०९५ द.०६.०१.२०२२ अ वय े मे.मेड ोज हे थकेअर 

डाय नो ट क सटरला आदेश दे यास मा यता दलेली आहे. मे.मेड ोज हे थकेअर 

डाय नो टक सटरयांना PMRDA कड ल मुळ आदेशाम य ेनमुद केल े माण ेतसेच 

पुण े महानगरपािलके कड ल आदेशातील व करारना यातील सव अट  व शत  

बंधनकारक राहणार आहेत. वाढती णसं या वचारात घेता भारतीय साथरोग 

अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, कोरोना वषाणुचा (COVID19) 

ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असेलेन े मा. थायी सिमती सभेने 
द.०६.०१.२०२२ रोजी दले या मंजूर स अनुस न १०० बेडसाठ  (ऑ सीजन यु ८० बेड 

आ ण आयसीय ु२० बेड)  मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांना सदर खचास 

मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळालेनंतर आदेश देणेत येतील या कामी एकूण 

र. . १,१८,०४,५३१.२०चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा. थायी सिमती सभागृहातील बैठक 

यव थेकर ता तावात नमूद केलेनुसार आव यक खु या मे.गोदरेज अ ड बायस 

या उ पाद त कंपनी यांचेकडून ा  Discounted Price नुसार करारनामा क न एकल 

ोत थेट प तीन े खरेद  करणेस व याकामी येणा-या र. .18,64,320/- (अ र  

र. .आठरा लाख चौस  हजार तीनश ेवीस फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 

 
 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/३९/२०२२. 

दनांक-१४/०१/२०२२. 
 
टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ब ेका/पापु/२/कािव/०१/२०२१ िद.०४/०१/२०२२ िवषय .१ चे लगत)
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( .ह ेका/लेखा/िन.क./कावी/३५/२०२२ द.१०/०१/२०२२ वषय .३ चे लगत) 
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( .झोिनप ू/ था/िन/कावी/१५७/२०२१ द.१३/०१/२०२२ वषय .१८ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/कावी/३४/२०२२ द.१३/०१/२०२२ वषय .१९ चे लगत) 
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 ( .फ ेका/िन-४/कावी/३४/२०२२ द.१३/०१/२०२२ वषय .१९ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/कावी/२/२०२२ द.१३/०१/२०२२ वषय .२२ चे लगत) 
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( .नस/०१/कावी/२८/२०२२ द.१४/०१/२०२२ वषय .२३ चे लगत) 
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( . था/िन/ब-मु य/१८/२०२२ द.१४/०१/२०२२ वषय .२६ चे लगत)
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