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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८ 

नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/का व/१४६/२०२२. 

दनांक-०४/०२/२०२२. 
 

ित, 

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

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

सभा दनांक.०९/०२/२०२२ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 

महोदय/ महोदया, 
                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 

दनांक.०९/०२/२०२२ रोजी द.ु०२.३० वा. 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) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य 

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

करणार आहेत. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने 
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 – २६१ 

 
दनांक-०९/०२/२०२२                                   वेळ द.ु०२.३० वा. 

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

०९/०१/२०२२ रोजी द.ु०२.३० वा. 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) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत 

खालील कामकाज होईल.  
---------- 

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२६० द.०२/०२/२०२२ चा सभावृतात कायम करण.े 
---------- 

 
वषय .१)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/4/2021-22 अ वय े "अ" ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .14 मधील द वाड , व ठलवाड  प रसरातील जलिन:सारण 

निलका सुधारणा वषयक कामे करणे व चबसची देखभाल दु ती करण.े कामी मे.सागर 

क शन िन.र. .29,99,949/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे 
एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,949/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,99,949/- पे ा 36.36% कमी हणजेच र. .19,09,168/- +रॉय ट  चाजस 

र. .21,725/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,30,893/- 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 .२) मा.म हला व बाल क याण सिमती सभा ठराव .१३ द.१३/०१/२२ नुसार को वड १९ या 

ादुभावामुळे अनेक कुटंूबातील क या पु षाचे िनधन झा यामुळे अनेक म हला वधवा 
झा या असून, अशा म हलां या कुटंूबीयांवर उपासमार ची वेळ येत आहे. या कुटंूबीयांवर 

अचानक आले या संकटामुळे यांची आिथक थती खालावली असून, यांना अनेक 

सम यांना त ड दयाव े लागत आहे. तसेच लॉकडाऊन या काळात अनेकांनी नोक-या 
गमव या असून, हातावर पोट असणा या क कर  वगाला आिथक सम या अ ापह  

भेडसावत आहेत. अशा थतीत पंपर  िचंचवड शहरातील गर ब, गरजू म हला/युवती यांचे 
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मनोधैय वाढ व यासाठ  यांना नामां कत सं थांकडून कौश य िश ण  आ ण 

रोजगारा या संधी उपल ध क न द यास यां या बेरोजगार चा  सुटू शकेल. याकामी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

द.३०/८/२०२१ ते द.०२/०९/२०२१ या कालावधीत महापािलके या े ीय कायालय 

तरावर  “उमेद जागर” या उप माचे आयोजन कर यात आलेल ेहोते. या काय मात को वड 

१९ या ादुभावामुळे वधवा झाले या म हलांना बोल व यात आलेल ेहोते. याम ये एकूण 

४०९ वधवा म हलांनी सहभाग न द वला होता. या ४०९ वधवा म हलांची माह ती संकलीत 

कर यात आलेली असून, याम य े काह  म हलांनी यांना अथवा यांचे मुला/ मुलींकरता 
रोजगार कंवा कौश य िश णाची आव यकता अस याची बाब नमूद केलेली होती. या 
अनुषंगान,े व वध रोजगारािभमुख कौश य िश ण देणा-या सं थांशी संपक साध यात 

आलेला होता. यापैक  िस बायोसीस ओपन ए युकेशन सोसायट  या सं थेन े संबंिधत 

म हला व यां या मुली/ मुलांकर ता कौश य िश ण दे यासंदभात संमती दश वली असून, 

िस बॉयिसस ओपन ऍ युकेशन सोसायट चे ितिनधी व मनपाकड ल व वध अिधकार  यांचे 

दर यान वेळोवेळ  चचा क न, यानुसार कोससची िन  िती कर यात आलेली असून, 

याबाबत यांनी     द.०१/१०/२०२१ रोजी या इ-मेल ारे मनपा ह मधील को वड १९ 

वषाणू या ादुभावामुळे वधवा झाले या म हलांना व यां या मुला/ं मुलींना दे यात येणा-
या कौश य िश ण कोसस याद , कोस कालावधी, शै णक अहता, वयोगट, कोस फ  (+ 

अित र  कर) व अ य मा हती सादर केलेली असून, सदर कोससेबाबतचा स व तर तपिशल 

सोबत या प ाम य ेनमूद कर यात आलेला आहे. कृपया याचे अवलोकन होणेस वनंती. 
िस बॉयिसस ओपन ऍ युकेशन सोसायट  कड ल तावात नमूद केलेनुसार को वड १९ या 
ादुभावामुळे वधवा झाले या ४०९ म हला व यां या मुला/ं मुलींकर ता रोजगारािभमुख 

कौश य िश ण काय म सु  कर यात येणार आहे. यामधील म हलां या व यां या 
मुलीं या कौश य िश णा या शु काची/ खचाची र कम + अित र  कर अस ेएकूण र कम 

ह  महापािलका अंदाजप कातील म हला व बाल क याण योजने या पं डत दनदयाळ 

उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म या उपलेखािशषा या उपल ध तरतूद मधून 

कर यात येणार आहे. तसेच सदर म हलां या मुलां या कौश य िश ण शु क/ खचाची 
र कम + अित र  कर असे एकूण र कम ह  महापािलका अंदाजप कातील इतर 

क याणकार  योजने या इतर योजना काय म या उपलेखािशषा या उपल ध तरतूद मधून 

करणेत येणार आहे. यानुसार, पंपर  िचंचवड महापािलका े ातील को वड १९ वषाणू या 
ादुभावामुळे अचानक वैध य आले या म हलांना व यां या मुला/ मुलींना, िस बॉयिसस 

ओपन ऍ युकेशन सोसायट कड ल सोबत या प ानुसार रोजगारािभमुख कौश य िश ण 

देणेस व याकामी िस बॉयिसस ओपन ऍ युकेशन सोसायट  यांची िनयु  करणेस मा यता 
देणबेाबत, तसेच याकामी अचानक वैध य आले या म हलांना व यां या मुलींना कौश य 

िश णा या शु काची/ खचाची र कम + अित र  कर असे एकूण र कम ह  महापािलका 
अंदाजप कातील म हला व बाल क याण योजने या पं डत दनदयाळ उपा याय – 

म हलांसाठ  ान कौश य काय म या उपलेखािशषा या उपल ध तरतूद मधून कर यास व 
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सदर म हलां या मुलां या कौश य िश ण शु क/ खचाची र कम + अित र  कर असे 
एकूण र कम ह  महापािलका अंदाजप कातील इतर क याणकार  योजने या इतर योजना 
काय म या उपलेखािशषा या उपल ध तरतूद मधून कर यास मा यता देणबेाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील पो ट मोटम ्    

सटरम य े व मनपा या इतर णालयाम य े कोरोना बािधत णां या मृतदेहाचे 

अं य वधीसाठ  शव पशवी (बॉड  बॅग) पुरवठा करणेकामी कोटेशन नोट स सुचना 
.११३/२०२०-२१ नुसार ा  लघु म कोटेशनधारक मे मै ी एंटर ायजेस, भोसर  यांचे एकुण 

र. .९,२२,५००/- हे अंदाजप क य दर र. .८,९६,०००/- पे ा २.९६% ट केन ेजा त आहेत. 

सदरचे दर वकृत करणेत आलेल ेअसुन मे मै ी एंटर ायजेस, भोसर  यांना पुरवठा आदेश 

िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  करारनामा कर यात आलेला 
असून यानुसार येणा-या र. .९,२२,५००/-(अ र  र. .नऊ लाख बावीस हजार पाचश ेफ ) 

या खचाचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मृती णालय 

आकुड , न वन थेरगाव णालय, न वन भोसर  णालय व जजामाता णालय इमारती 
मधील अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम ठेकेदाराकडून 
(स ह स कॉ ॅ ट प दतीन)े ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरण/े साधन,े रसायन ेव 
मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई करणेसाठ  िन वदा 
नोट स िस द करणेत येऊन ा  लघु म दरानुसार मा. थायी सिमती सभने दले या 
मा यतेनुसार िन वदाम य े वह त केले माण े मनु यबळाचे सहा याने यां क प दतीने 
साफसफाईचे कामकाजाचे खालील माण ेआदेश िनगत करणेत आलेल ेआहेत. 

िन वदा 
मांक 

णालयाचे नाव ठेकेदाराचे नाव कामकाज आदेश 
मांक 

कामकाज 
कालावधी 

१२/१/२०२१-
२२ 

कै.ह.भ.प. भाकर 
म हाराव कुटे मृती 

णालय आकुड  

मे. ड.एम. एंटर ायजेस मसाभा/ं५/का व/१०५४
/२०२१ द.६/१२/२०२१ 

द.१६/१२/२०२१ते 
१५/०६/२०२२ 

१२/२/२०२१-
२२ 

न वन थेरगाव 
णालय 

मे. ड.एम. एंटर ायजेस मसाभा/ं५/का व/१०४१
/२०२१ द.२६/११/२०२१ 

द.१/१२/२०२१ ते 
३१/०५/२०२२ 

१२/३/२०२१-
२२ 

न वन भोसर  णालय मे.बी. ह .जी. इं डया 
िल. 

मसाभा/ं५/का व/१०४२
/२०२१ द.२६/११/२०२१ 

द.१/१२/२०२१ ते 
३१/०५/२०२२ 

१२/४/२०२१-
२२ 

जजामाता णालय मे. ड.एम. एंटर ायजेस मसाभा/ं५/का व/१०४३
/२०२१ द.२६/११/२०२१ 

द.१/१२/२०२१ ते 
३१/०५/२०२२ 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यमुनागर णालय, सांगवी णालयाचे महापािलकेचे 
सा ह या या वापर क न साफसफाई कामकाजासाठ  येक  ५ या माण ेअकुशल संवगात 
कमचार  उपल ध क न देणेकामी व कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मृती णालय, 
आकुड -१५, न वन थेरगाव णालय-२०, न वन भोसर  णालय-१०, जजामाता णालय-
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१५ या माण े णालयाचे अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 
ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प दतीन)े ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे/ 
साधन,े रसायन ेव मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई 
कामासाठ  एकुण ६० अकुशल कामगार िनयु  दनांक ते यापुव चे कामकाज आदेशाचे 
अखेरचे तारखेपयत कमान वेतन कायदा दरा माण ेमनु यबळाचे दर ाहय ध न व यापुव चे 
मंजुर सेवाशु क दरानुसार व िन वदा, करारनामातील अट  व शत नुसार वाढ व अकुशल 
कामगार िनयु  कालावधीसाठ  येणा-या अंदाजे र. .७१,५६,५८३/-(अ र  र. .ए काह र 
लाख ेप न हजार पाचश े याऐंशी फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

  
वषय .५) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .०६ द.२८/०१/२२ नुसार  पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े सा व ी बाई फुल े यायाम शाळा िनगड  येथील 

इमारतीम य े प ह या मज यावर पु ष यायाम शाळा चाल वली जात आहे. दुस-या 
मज यावर रकामा हॉल आहे. सदर रकामा हॉलम य ेम हला यायाम शाळा सु  करणेबाबत 

ओम साई म हला मंडळ से.२८ िनगड  ािधकरण यांची मागणी आहे. तर  सा व ी बाई फुल े

यायाम शाळा से.नं.२८ िनगड  ािधकरण या सं थेस ११ म हन े करारान े म.न.पा.कडून 

दरमहा सेवा शु क र. .२,०००/- देऊन सेवाशु क त वावर करारान े  चाल व यास  दे यास 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
 
वषय .६) पं.िचं.महानगरपािलका संगीत अकादमी या व ा याना शा ञीय संगीतातील पहाटे या 

रागांचे िश ण िमळाव.े या शै णक उददेशान े शहरातील नागर क तसेच संगीत ेमी व 

शा ञय संगीत िशकणा-या व ाथ  िश य यांना शै णक या उपयु  पहाटेची रागधार  या 
वषयां या अनुषंगान े ये  शा ञीय संगीत त  गायक पंड त रघुनंदन पणशीकर, िस द 

सतारवादक उ ताद शाक र खान तसेच बनारसचे सारंगी वादनातील त  बंधु ी संगीत िम ा 
व संद प िम ा यांचे सारंगी वादनाचे आयोजन व शा ञीय संगीतावर आधा रत शा ञीय 

गायन व वादना या उप माचे आयोजन ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड पुणे-३३, 

सोमवार द.०१/११/२०२१ रोजी पहाटे ५.०० ते स.११.०० पयत करणेत आल े होते. या माणे 
काय म घेणेस व येणा-या य  खचास मा.आयु सो यांनी द.25/10/2021 चे 

तावा वय े मा यता दलेली आहे याअनुषंगान े दपावली पहाट २०२१ या शै णक 

उप मास र. .1,04,506/- (अ र  र. .एक लाख चार हजार पाचश ेसहा फ ) इतका य  

खच आला आहे. या र कमेला काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘ अ’ (१ ते २२) 

मधील थाप य वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, 

कामाचे आदेश िनगत केल े आहेत. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 

७३(ड)नुसार तुत वषयाचे अवलोकन करण.े 
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वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील ( ०१ ) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघ म 

दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील कायरत अिधकार / कमचार  व सेवािनवृ ी वेतनधारक 

अिधकार / कमचार  यांना कायम व पी ओळखप ांचा छपाई क न पुरवठा करणेकामी  ई-

िन वदा सुचना .३२/२०२१-२२ अ वय ेलघु म िन वदाकार मे. वजय ंटर, आकुड  यांनी 
सादर केलेला दर र. .५९.९९ ती नग सव करांसह हा लघु म ा  झाला असुन लघु म 

दरानुसार १५००० नग ओळखप  छपाई क न पुरवठा करणेकामी एकूण र. .८,९९,८५०/- 

इतका खच होणार असुन  जो अंदाजप कय खच एकूण र. .१३,५०,०००/- पे ा ३३.३४% ने 
कमी असुन वकृत कर यात आलेला असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत कर यात आलेला अस यान ेसदर ओळखप  छपाई क न खरेद  करणेकामी 
हॊणारा खच एकूण र. .८,९९,८५०/-(अ र  र. .आठ लाख न या णव हजार पाचश ेप नास) 

खचाचे अवलोकन करणेबाबत. 
 
वषय .१०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .94/2/2021-22 अ वय े भाग .१५ येथील 

महा मा बसवे र महाराज पुतळा पर सराची उवर त काम े करण.े कामी Ms.Yash 

Enterprises  िन.र. .49,89,682/- (अ र  र. .ऐकोणप नास लाख ऐकोणन वद हजार 

सहाश े याऐंशी  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,74,232/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .49,74,232/- पे ा 34.35% कमी हणजेच र. .32,65,583 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .9,406/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,450/- = एकुण र. .32,90,439/- 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 .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .94/1/2021-22 अ वय े  िनगड  ािधकरण 

येथील संत ी.अ सेन महाराज पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करण.े कामी Ms.Prasad 

Shankar Jadhav  िन.र. .49,95,196/- (अ र  र. .ऐकोणप नास लाख पं या नव हजार 

ऐकश ेशहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,79,746/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .49,79,746/- पे ा 34.20% कमी हणजेच र. .32,76,673/- +रॉय ट  चाजस 

र. .26,818/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,450/- = एकुण र. .33,18,941/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
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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 .१२) 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.०९/०७/२०२१ अ वय े ५० टम कर ता 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 १ट 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/- माण े दोन 

म ह यांकर ता येणा-या र. .७५,२२,८००/- (अ र  र. .पं याह र लाख बावीस हजार आठशे 
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 

मांक १००६९, दनांक 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 खालील माण े द.१/०२/२०२२ ते 

द.२८/०२/२०२२ या कालावधीकर ता १०० ट स पुर वणेकामी मुदतवाढ कामकाज आदेश 

देणेत आलेला आहे व याचे सेवाशु कापोट  र कम .९४७५८/- व कमान वेतनासाठ  

र. .७५,९७,५६२/- अस ेएकुण र. .७६,९२,३२०/-(अ र  र. .शहा र लाख या नव हजार 

तीनश ेवीस फ ) चे खचास करारनामा क न मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/21/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 

भाग .१६ मधील रावेत व कवळे भागात थम ला ट प टे मारण े व अनुषंिगक कामे 
करण.े कामी M/s.SM CONSTRUCTION िन.र. .26,98,543/- (अ र  र. .सवीस लाख 

अ या नव हजार पाचश ेञेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .26,64,843/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .26,64,843/- पे ा 35.33%कमी हणजेच र. .17,23,354/- +रॉय ट  

चाजस र. .9,347/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण र. .17,66,401 /- पयत 
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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 .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/9/2021-22अ वय े भाग .७ येथील 

ग हाण े व ती आ दनाथ नगर, जे.पी.नगर व इतर पर सरात थाप य वषयक व इतर 

अनुषंिगक काम े करण.े कामी मे.सागर राज  बडगुजर िन.र. .39,93,388/- (अ र  

र. .एकोणचाळ स लाख या णव हजार तीनश ेअ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,78,988/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,78,988/- पे ा 38.99% कमी हणजेच 

र. .24,27,581/- +रॉय ट  चाजस र. .22,773/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,400/- = 

एकुण र. .24,64,754/- 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 .१५) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .5/5-2/21-22 अ वय े पंपर  वाघेरे जुनी ५ 

ल  िलटस मतेची उंच टाक  पाडून नवीन उंच टाक  बांधण े व इतर अनुषंिगक काम े

करणे कामी मे आर जी सानप अ ड कंपनी िन.र. .2,00,26,006/- (अ र  र. .दोन कोट  

सहवीस हजार सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,98,70,093/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,98,70,093/- पे ा 9.99% कमी हणजेच र. .1,78,85,071 /- +रॉय ट  

चाजस र. .21363/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,34,550/- = एकुण र. .1,80,40,984/- 

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) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .८/०८/२०२१-२२ अ वय े से टर .२३ 

िनगड  जलशु करण क  येथे ट पा .१ व २ साठ  पी .ए.सी.टाक  उभारण ेव तदनुषंिगक 

काम ेकरण.े कामी मे.युिनक ेडस  िन.र. .60,22,522/- (अ र  र. .साठ लाख बावीस हजार 
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पाचश ेबावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,91,925/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .59,91,925/- पे ा 7.96% कमी हणजेच र. .55,14,968 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .5,597/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .25,000/- = एकुण र. .55,45,565/- 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 .१७) पंपर  च िचंवड महानगरपािलके या जलिन:सारण मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  

अ मधील वकास कामांचे ा (१ ते ४) अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश 

िनगत केल े आहेत. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत 

वषयाचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .१८) मे.सिमर एंटर ायझेस यांचेकडून र. .३,२३,८९८/- + 18% GST ची र. .५९,४९२/- + 

TDSर. .६,६१०/- अशी एकूण र. .३,९०,०००/-(अ र  र. .तीन लाख न वद हजार फ ) एवढ  

र कमेम य े बयाणा व पात भरलेली र. .१,००,०००/- समायो जत क न उव रत 

र. .२,९०,०००/- मनपा कोषागारात सामा य पावती .B/११३८ द.१०/०१/२०२२ अ वय े

भरणेत आलेली असुन . .२५ मौजे वाकड स.नं.०१ पैक  वाकड चौक येथील ाथमीक शाळा 
इमारतपाडून, या इमारतीमधून ा  होणारे राडा-रोडा, चरल ट ल, लोखंड, दरवाजा, 
खड या, ॉ ट, वीटा, फरशी, लोखंड  ील, लोखंड  रेलींग, प े, लाकूड, व ुत वायर ंग, 

व ुत बटण े व इतर न काढता येणारे सा ह य, इमारत पाडणा-या ठेकेदार मे.अरबाझ 

इं जिनअ रंग अँड िस ह ल क शन यांना िन वदे या व हत अट नुसार इमारत पाडून, या 
इमारतीमधील सा ह य देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .31/33/2021-22 अ वय े फ े ीय कायालय 

अंतगत पीनगर तळवडे भाग .१२ मधील न यान ेहोणा-या अंतगत व इतर र यावर 

दवाब ीची यव था करण े (२०२१-२०२२)  कामी  मे.लाड ड असोिसएट 

िन.र. .33,41,260/- (अ र  र. .ते ीस लाख ए केचाळ स हजार दोनश ेसाठ फ ) पे ा 21% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े र. .26,39,595/- पयत काम क न घेणेस, 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील णांची 
वाढती णसं या व याअनुषंगान े कामाचा वाढता याप वचारात घेता व स या 

णालयात उपल ध असलेल े थायी अ थापनेवर ल डॉ टरांची सं या अपुर  अस याने 
ता पुर या व पात सहा म हनेकर ता एक त  मानधनावर  व र  िनवासी-६१, किन  

िनवासी-६३, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ-५, िश ट डय़ुट -८, व बी.ट .ओ-२ ह  पदे 

भरणेकामी जा हरात .१२३५/२०२१ चे जा हर कटन द.२९/११/२०२१ रोजी वतमान प ात 

व मनपा संकेत थळावर िस द क न द.०७/१२/२०२१ अखेर उप थीत उमेदावारांमधुन 

गुणव ा व आर णानुसार िनवड  झाले या  व र  िनवासी, किन  िनवासी, वै कय 

अिधकार  सी.एम.ओ,िश ट युट  व बी.ट .ओ उमेदवारांना िनयु  करणेत आलेली आहे. 

िनयु  आदेशातील व हत मुदतीत जू न झालेल ेतसेच जू होऊन म येच सेवा सोडून 

गेलेले उमेदवार व वर ल जा हराती नुसार जी पदे पुण मतेन ेभरली गेली नाह त अशी र  

पदे भरणेकामी द.२०/१२/२०२१ व द.२७/१२/२०२१ रोजी Walk In Interview  कर ता 
उप थीत उमेदवारांमधून व र  िनवासी- ८ व किन  िनवासी- १८ या उमेदवारांची िनवड 

करणेकामी िशफारस केलेली आहे. णालयात डॉ टरांची  कमतरता वचारात घेऊन िनवड 

केले या  व र   िनवासी- ८ व किन  िनवासी- १८ या उमेदवारांना थम िनयु  देण े

आव यक अस यान े आदेश .वायसीएमएच/७/का व/०१/२०२२ द.०३/०१/२०२२ 

अ वय े आदेशा या दनांकापासून  द.०३/०१/२०२२ ते द.१७/०६/२०२२ अखेर या 
कालावधीकर ता ता पुर या व पात मानधनावर मा.अिध ता यांचे वा र न े िनयु  

आदेश देणेत आलेला आहे. सदर या व र  िनवासी व किन  िनवासी यापदावर नेमणुक 

केले या प  अ नुसार एकूण-२६ उमेदवारां या िनयु स व याकर ता येणा-या य  

मानधन  खचास काय र मा यता देणबेाबत वचार करण.े 
 
वषय .२१) 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 स मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .२२) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/62/2021-2022 अ वय ेमनपाचे ॅ हट  

झोन अंतगत व वध पंपगृहात आव य े नुसार जिन  संच बस वण ेव अनुषंिगक काम ेकरणे 
या अंतगत भाग (अ) गणेशनगर थेरगाव व पंपळे गुरव पंप हाऊस येथे जिन  संच बस वण ेव 

अनुषंिगक काम ेकरण.े कामी मे रेखा एंटर ायजेस िन.र. .62,53,936/- (अ र  र. .बास  

लाख ेप न हजार नऊशे छ ीस फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .62,53,936/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .62,53,936/- पे ा 11% कमी हणजेच र. .55,66,003 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- =एकुण र. .55,66,003/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
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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 .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण सिमतीन ेठराव .06, द.20/12/2021 अ वय े

ाथिमक शाळेतील इय ा 5 वी व 8 वी तील व ा याना सन 2021-22 साठ  िश यवृ ी 
पर ेकर ता महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ, पुणे 
(बालभारती) यांचेकडून िश यवृ ी मागदिशका पु तके खरेद  करणेकामी मा यता दलेली 
आहे. यानुसार िश ण वभागान े महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व अ यास म 

संशोधन मंडळ, पुण े (बालभारती) यांचेकडून 15% सवलतीचे एकूण र. .12,91,230/- चे 

दरप क उपल ध केल ेआहे. यानुसार सदर पु तके महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व 

अ यास म संशोधन मंडळ, पुण े (बालभारती) यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न 

करता, थेट प दतीन े खरेद  करणेस व यांनी मागणी कॆलेनुसार आगाऊ र कम देणेस 

मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार िश यवृ ी मागदिशका पु तकांचा 
व रत पुरवठा होणेकामी महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन 

मंडळ, पुण े(बालभारती)  यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला असुन सदर खरेद स व 

झालेला खच र. .12,91,230/-(अ र  र. .बारा लाख ए या णव हजार दोनश ेतीस फ ) ला 
काया र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२४) पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  अ 

(१ ते १५)मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश 

िनगत केल े आहेत. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत 

वषयाचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .२५)मनपाचे िचखली येथे ३०० द.ल.िल. मतेचे जलशु द करण क  बांधण ेव इतर अनुषंिगक 

काम ेकरणेचे आदेश मे.ग डवाणा इं जिनअस िल.,यांना देणेत आलेल ेआहे. सदर कामा या 
अंतगत िचखली येथे ३०० द.ल.िल. मतेचे जलशु करण क  बांधणे व इतर अनुषंिगक 

काम करणेत येत आहे. सदर कामास  सन २०२१-२२ साठ ची मुळ तरतुद अपुर  पडत आहे. 

यामुळे पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी या लेखािशषाअंतगत खालील त यात नमुद 

कामांवर य  वाढ घट करण ेआव यक आहे. 
 
 
 
अ. . कामाचे नाव पानां

क 
अनु. 

. 
अंदाजप
क य 

र कम 

सन २०२१-
२२ ची 
उपल ध 
तरतूद र.  

वाढ घट एकूण 
सुधा रत
तरतूद 
र. . 

शेरा 
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१ लेखािशष- 
पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा 
अितर  ोत (Source) िन त 
करण,े यातील पाणीसाठा आर त करणे व 
त अनुषंिगक कामे करणे. 

२०८ १ ३०० 
कोट  

४८ 
 कोट  

० १ 
कोट  

४७ 
कोट  

काम 
चालू 

२ आं ा व भामा आसखेड धरणातुन पंपर  
िचंचवड शहरासाठ  पाणी आणणे व तदनुषंिगक
कामे करण.े 

        

 १) िचखली येथे ३०० द.ल.िल. मतेचे 
जलशु करण क  बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करण.े 

२०८ ४ 
अ 

१०० 
कोट  

२५ 
 कोट  

१ 
कोट  

० २६ 
कोट  

काम 
चालू 

 एकूण   ४०० 
कोट  

७३ 
 कोट  

१ 
कोट  

१ 
कोट  

७३ 
कोट  

 

तर  वर ल नमुद माण े अ. .१ ते २ या कामांसाठ  वाढ/ घट क न आव यक या 
तरतुद चे वग करण करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२६)मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक– १६ द.२७/०१/२०२२ अ वय े पंपर  

िचंचवड महापािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध क याणकार  
योजना राब वणेत येतात. याअनुषंगान े पंपर  िचंचवड महापािलका े ातील म हला 
बचतगट, म हला, मुली व मुल ेयां या व वध क याणकार  योजनां या पा भूमीनुसार पुढ ल 
५ वषासाठ  रोडमॅपबाबतचे ह जन तयार क न अिधकािधक म हला बचतगट, म हला, मुले / 
मुलींपयत व वध क याणकार  योजनांची मा हती तसेच लाभ यांबाबत अिधकािधक सार 
होऊन लाभा यापयत लाभ दे याची या सुलभतेन ेहोणेकामी याबाबत उप म राब वणे 
आव यक आहे. मा.उप आयु  (ना वयो), समाज वकास अिधकार  (ना वयो) आ ण टाटा 

ाई ह या सं थेकड ल ितिनधी यां या समवेत दनांक २५/११/२०२१ रोजी बैठक झालेली 
असून सदर बैठक त झाले या चचनुसार टाटा ाई ह या सं थेकड ल ितिनधी यांनी दनांक 
२५/११/२०२१ रोजी या ई-मेल ारे मनपा ह मधील म हला बचतगट, म हला, मुली व मुल े
यां याकर ता असणा-या व वध क याणकार  योजनां या पा भूमीनुसार पुढ ल ५ वषासाठ  
रोडमॅपबाबतचे ह जन तयार करणेबाबतची मा हती, याकामी लागणारा आव यक खच 
याबाबतची मा हती नागरव ती वकास योजना वभागास पाठ वलेली आहे. खालील त यात 
नमूद केले माण ेटाटा ाई ह या सं थेन े ताव सादर केला आहे. 

अ.  तपशील याकामी लागणार  र कम 

१ मानवी संसाधन े १४,००,०००/- 

२ वास आ ण िनवास ३,५०,०००/- 

३ िनदान अ यास १५,५०,०००/ 

४ ाथिमक डेटा संकलन १०,२०,०००/ 

५ दु यम संशोधन ७०,०००/ 

६ डेटा पडताळणी करण ेआ ण अहवाल १,३०,०००/ 
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७ अ यास यव थापन ३,३०,०००/ 

  एकुण ३३,००,०००/- 

तावातील येक तपशील म हला बचतगट, म हला, मुली व मुल े यां या व वध 
क याणकार  योजनां या पा भूमीनुसार करणेत येणा-या ह जननुसार ता वत केलेला 
आहे असे कळ व यात आलेल ेआहे. तर  उपरो  माण े पंपर  िचंचवड महापािलका े ातील 
म हला बचतगट, म हला, मुली व मुल े यां या व वध क याणकार  योजनां या 
पा भूमीनुसार पुढ ल ५ वषासाठ  ह जन तयार करण े आव यक आहे. टाटा ाई ह या 
सं थेस याबाबत स ह क न याबाबत अहवाल वेळोवेळ  सादर क न मा.म हला व 
बालक याण सिमती समोर िनदशनास आणून याबाबत मा.म हला व बालक याण 
सिमतीचा िनणय जो होईल याबाबतच कायवाह  करण ेक रता टाटा ाई ह या सं थेकडून 
व वध क याणकार  योजनांसाठ  रोडमॅप तयार क न घेण े हे काम वना-िन वदा सदर 
सं थेस देणेस व याकामी येणा-या र. .३३,००,०००/-(अ र  र. .तेहतीस लाख फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय .२७)मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक– १७ द.२७/०१/२०२२ अ वय े पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत दरवष  जागितक 

म हला दन साजरा कर यात येतो. याच माण ेयावष  देखील ८ माच २०२२ या जागितक 

म हला दनाचे आयोजन कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय .२८)मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक– १९ द.२७/०१/२०२२ अ वय े पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात सव जे  नाग रक संघातील नाग रकांचे आरो य 

उ म राहण े ह  महानगरपािलकेची पालक हणुन ाथिमक जबाबदार  असलेन ेशहरातील 

जे  नाग रक संघातील जे  नाग रकांक रता आरो य कट वाटप करण ेआव यक आहे. तर  

याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२९)मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक– २० द.२७/०१/२०२२ अ वय े पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील सव जे  नाग रक संघातील सा ह यांची तपासणी 
क न जे सा ह य मोडकळ स अथवा खराब झालेल ेआहेत, या सा ह यां या जागी न याने 
उपयु  सा ह य पुर व यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .३०)मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक– २३ द.२७/०१/२०२२ अ वय े पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला 
बचतगटांसाठ  िमशन वावलंबन हा उप म म हला आिथक वकास महामंडळ या सं थेस 

करारना यातील अट  शत स अिधन राहून द.१६/०९/२०१९ रोजीचे आदेशा वय ेपुढ ल ३ वष 

कालावधीकर ता मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे कामकाजाची मुदत माहे स टबर २०२२ 
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म य े संपु ात येत आहे. सदर उप मास अनुस न नवी सांगवी येथील ितभा म हला 
ित ान यांनी म हलांकर ता सन २००१ पासून आजतागायत पयत व वध उप मांचे 

आयोजन करत आलेल ेआहेत. यांनी राब वल ेउप म खालील माण ेआहेत. 

१. ितभा म हला ित ान थापना द. १५/९/२००१ झाली. 
२. ितभा म हला ित ान अंतगत एम.एस.सी.आय ट , िशवणयं , उ ोजकता, पाककला, 

आद  मुली व म हलांना मोफत िश ण दे यात आल.े 

३. ितभा म हला ित ान अंतगत शालेय व ा याना मोफत बस पास वाटप कर यात आल.े 

४. पं.िचं.मनपा या माफत  मागासवग य मुला-मुलींना मोफत सायकल वाटप   योजनेचा 
लाभ िमळवून दला,तसेच  म हलांना िशवणयं  वाटप कर यात आल.े 

५. गौर - गणपती सजावट पधा , म हला सा कृितक काय म तसेच म हला बचत गटातील 

वाढ दवस साजरे कर यात आल.े 

६. संजयगांधी िनराधार योजनेतून वधवा, िनराधार म हला , अंध –अपंगाना वशेष सहा य 

िमळवून दल.े 

७. जे  नाग रकांना मोफत अध ितक ट एस ट  पास काढून दल.े 

८. ितभा म हला ित ान अनुषंगान ेपवनाथड  व भीमथड  ज ेत जा तीत जा त बचत 

गटांचा सहभाग 

९. ित ाना अंतगत अनाथ आ मातील मुलांना कपडे ,खाऊ व खेळणी वाटप कर यात 

आली. 
१०. ित ाना अंतगत  कणबधीर नाग रक  व अपंगाना कुब या व कानाचे मशीन व तीनचाक  

सायकल वाटप कर यात आल.े 

११. ित ाना अंतगत वृ ारोपण कर यात आल,े या वेळ  १००० झाडे लाव यात आली.  
१२. ितभा म हला ित ान अंतगत सांगवी, नवी सांगवी, पंपळे गुरव भागात ९४७ बचत 

गटांचे स य जाळे. 

१३. ितभा म हला ित ान संचिलत द य ूिमलेिनयम इं लश िमड यम कूल ची थापना 
१४.कला डा े ातील व ा याना नेह  युवा क ाची मदत िमळवून दे याचे कामह  

सं थेमाफत कर यात आल.े 

१५. ित ानामधील बचत गटांतील म हलांना शालेय पोषण आहार पुर व याचे काम देऊन 

रोजगार उपल ध क न दले. 
१६. ितभा म हला ित ान अंतगत  पंपर  िचंचवड णवा हका सु  करणेत आली. 
१७. ितभा म हला ित ान संचिलत ितभा म हला कॉलेज ऑफ कॉमस, साय स, कॉ पुटर 

साय स ची थापना यातून हजारांवर मुले व मुली िश ण घेतात. 

१८. ितभा म हला ित ान अंतगत सांगवी पी. डब य.ू ड  मैदान द.१५ फेब ु२०१० व वध 

जाती धमा या वधू- वरां या सामुदाियक ववाह सोह याचे तसेच र दान िश बराचे 

यश वी आयोजन कर यात आल.े 

१९.म हलांना मोफत ड ट पी व टॅली कोससचे िश ण सं थे या मा यमातून दे यात आल.े 

२०.र दान िशबीराचे यश वी आयोजन.  
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२१. ितभा म हला ित ान अंतगत सांगवी पी.ड य.ूड  मैदान स ु  ी.वामनराव पै. यांचा 
दनांक ११ नो हबर ते १३ नो हबर २०१२ रोजी "लहानपण देगा देवा" या वषयावर आनंद 

मेळावा यश वी आयोजन (रोजी पस २५,००० ते ३०,००० साधकांनी लाभ घेतला)  
२२. ितभा म हला ित ान अंतगत मोफत दुचाक  व चारचाक  वाहन िश ण. 

२३. ितभा म हला ित ान व ज हा उ ोग क  यां या संयु  व मान ेम हलांना यवसाय 

कसा करावा याचे िश बर घे यात आल.े 

२४. ितभा म हला ित ान व पुणे शहर पोिलस यां या संयु  व मान ेम हलांवर ल होणारे 

अ याचार रोखण ेक रता िश ण दे यात आल.े 

२५. ितभा म हला ित ान अंतगत रहाटणी थोपटे लॉ स येथे  मेगा हे थ कॅ पचे आयोजन. 

२६. ितभा म हला ित ान अनुषंगान ेरोजगार मेळा याचे आयोजन. 

२७. ित ान अंतगत ये  नाग रकांना सहलीचे आयोजन कर यात आल.े 

२८. ित ान अंतगत उ हा या म य े व वध ठकाणी पाणपोई बस व यात आल.े 

२९.अटल पे शन योजना, धानमं ी सुर ा वमा योजना फॉम भरणेत स य सहभाग. 

३०. ितभा म हला ित ान माफत गोरगर बांसाठ  िशवभोजन थाळ  चाल ूकर यात आली. 
३१. महाआरो य िश बर आयो जत केल.े 

३२.कृ म हातपाय (जयपूर फूट) बस व याचे मोफत िशबीराचे आयोजन 

३३.कोरोना काळात शहरातील खानावळ िचंचवड हॉटेल बंद अस यान े िश णासाठ  

बाहेरगावाहून पंपर  िचंचवड येथे आले या व ा याना तसेच सांगवी णालयातील नस, 

द यांग व ा याना, शहरात थाियक झाले या व ा याना व बांधकाम कामगारांना, 
मजुरांना रोजचे दुपार व सायंकाळचे जेवण मोफत जेवणाचे ड ब ेपुर व यात आल.े 

३४.कोरोना या लॉकडाऊन काळात पंपर -िचंचवड शहरात घरोघर  जाऊण नागर कांना 
कराणा व तंूची क ट पोचवल.े 

३५.प कार तसेच वृ प  व े यांना अ नधा याचं कट वाटप. 

३६.कोरोना ादुभावा या लॉकडाऊन काळात शहरातील लोकांना दोन वेळचे जेवण पुरव यात 

आल.े  

३७.लॉकडाऊन काळात म हलांना मा क बनवायचे काम देऊन रोजगार उपल ध क न दला. 
३८.नाग रकांना मोफत मा क वाटप तसेच होिमओपॅिथक औषधांचे वाटप. 

३९.कोरोना ादुभाव कालावधीत वारंटाईन असले या नाग रकांना घरोघर  जाऊन जेवण 

पोहचव यात आल.े 

४०.लॉकडाउन काळात म हलांना रोजगार उपल ध हावा या हेतून ेबचत गटातील म हला 
माफत दवाळ  फराळ बनवून व  कर यात आला. 

४१.कोरोना मुळे मृ य ूझालेल ेयां या कुटंु बयांना सा वन भेट हणून दवाळ  फराळ दे यात 

आला. 
४२. ज हा णालय येथे येणा या नाग रकांसाठ  बचत गटातील म हलांनी नॅ स सटर सु  

केल.े 

४३. ितभा मह ला ित ान अंतगत प रसरात १२०० बचत गट कायरत आहे. 
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४४.लॉकडाउन कालावधीत अनेक म हलांना चपाती बनव याचे काम देऊन रोजगार उपल ध 

क न दला. 
४५.प रसरातील मयत झाले यां या कुटंुबीयांना ित ाना या वतीन ेजेवणाचा डबा देण.े 

४६.शहरातील व वध को वड सटरम य ेकोरोनाशी लढ यासाठ  नाग रकांना योगा िश बर, 

हा य मनोरंजन, आनंद  जीवनाचा मं , त  अ यापकां ारे शार रक यायाम यांचे 

ऑनलाईन मागदशन केल.े 

४७. पंपर  - िचंचवड शहरातील म हलांसाठ  मोफत एक वरा देवी या ेचे आयोजन क न 

दशनासाठ  नेले व नऊ दवस दररोज फराळ दे यात आला. 
४८.प रसरातील र ा चालकांना मोफत गणवेश वाटप कर यात आल.े 

४९.को वड या िनयमांचे पालन क न म हलांसाठ  होम िमिन टर काय म राब व यात 

आला. 
५०. ितभा म हला ित ान माफत सं वधान दनाचे आयोजन व अ नदान वाटप कर यात 

आल.े 

५१.प रसरातील ये  नाग रक संघ यांना वरंगुळा पयटन सहलीचे आयोजन केल.े 

५२.महारा  रा य प रवहन महामंडळा या संप काळात व लभ नगर येथील 210 कामगारांना 
म ह याची अ नधा याचे कट वाटप तसेच दररोज दोन वेळचे भोजन पुर व यात आल.े 

५३.शासन आप या दार  हा उप म राब व यात आला या उप माअंतगत संजय गांधी 
िनराधार योजना, ावण बाळ, ववाह न दणी, नवीन मतदार न दणी, मोफत पॅन काड, 

आधार काड, ये  नाग रक पास, र हवासी दाखला, मोफत उ प नाचा दाखला, रेशन काड 

आ द सु वधा मोफत दे यात आ या. 
५४.जे  नाग रक मेळावा. 

अशा कारचे व वध उप मांचे आयोजन ितभा म हला ित ान या सं थेमाफत 

राब वणेत आलेल े आहेत. तर  म हला बचतगटांसाठ  िमशन वावलंबन उप म या 
उप मा या कामकाजास खीळ बस ूनये व सदरचे कामकाज खंड त होऊ नये याकर ता नवी 
सांगवी येथील ितभा म हला ित ान या सं थेस िचंचवड वधानसभा अंतगत येणारे िमशन 

वावलंबन अंतगत बचतगटांबाबतचे कामकाज करणेस व याकामी येणारा खच म हला 
बचतगटांसाठ  िमशन वावलंबन काय म या उपलेखािशषामधून खच करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
 

वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/02/2021-2022 अ वय े भाग .13 मधील 

मशानभुमी येथे पयावरणपुरक व ुत दा हनी तथा गॅसदा हनी (Combile) उभारण े व 

थाप य वषयक काम े करण.े कामी मे.एस. एस. साठे िन.र. .4,11,34,502/- (अ र  

र. .चार कोट  अकरा लाख चौतीस हजार पाचश ेदोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .4,10,52,202/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,10,52,202/- पे ा 17.50% कमी हणजेच 
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र. .3,38,68,067/- +रॉय ट  चाजस र. .4,18,793/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .82,300/- 

= एकुण र. .3,43,69,160/- 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 ये 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 .३२)मा. े य अिधकार ,ब े य कायालय, िचंचवड यांनी आदेश .िचं. प.प.क./१०/३७/२०२१, 

द.०१/०४/२०२१ अ वय े सदरचे  सावजिनक वाचनालय मराठ  देशा फाउंडेशन,वाकड या 
सं थेस द.०१/१२/२०२० ते द.३१/१०/२०२१ अखेर ित माह र. .१०,०००/- मानधनावर 

करारना यातील अट  शत स अधीन राहून चाल व याकामी मुदतवाढ देणेस मा यता दलेली 
आहे. याची मुदत द.३१/१०/२०२१ अखेर संपु ात आली आहे. मराठ  देशा फाउंडेशन या 
सं थेन े द.११/१०/२०२१ चे प ा वय े पु.ल. देशपांडे सावजिनक वाचनालय चाल व यास ११ 

म हन े मुदतवाढ िमळणेकामी वनंती  केलेली आहे. मराठ  देशा फाऊंडेशन या सं थेन े

पा. .C/१३७०, द.०१/१२/२०१८ अ वय ेभरणा केलेली  र. .२०,०००/- ची अनामत र कम 

मनपाकडे ठेऊन   सेवाशु क त वावर दरमहा र. .१०,०००/- चे मानधन घेऊन म.न.पा. या 
सावजिनक वाचनालयां या िनयम व अट शत नुसार वाचनालय चाल व यास ११ म ह यांची 
मुदतवाढ घे याचे मा य केलेल े आहे. पु.ल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय मराठ  देशा 
फाऊंडेशन या सं थेस सावजिनक वाचनालयां या िनयम व अट शत नुसार चाल व याकामी 
११ म ह यांची  ( द.०१/११/२०२१ ते ३०/०९/२०२२अखेर) मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय .३३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .31-13/2021-2022 अ वय े पंपर  भाग 

.21 मधील पंपर  क प प रसरातील र यावर डेकोरे ट ह पोल बस वण े (2021-2022). 

िन वदा र. .26,79,308/-  पे ा -21.00% कमी हणजेच र. .21,16,653/- (अ र  

र. .एकवीस लाख सोळा हजार सहाश े ेप न फ ) यानुसार िन वदा मंजूर दरान े लघु म 

दराचे ठेकेदार मे.लाड ए ड असोिसएट यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार 

भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल 

करण े या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयास वै क य 

पद यु र पदवी अ यास म सु  कर यास भारतीय आयु व ान पर षद व महारा  शासन 

वै क य िश ण व औषिध य े वभाग, यांचे कड ल शासन िनणय मांक 
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पीजीएम१०१७/ . .१२९/१७/भाग-२/िश ण-२, दनांक– ०७ माच, २०१९ अ वय ेशै णक 

वष २०१९-२० पासून ७ वषयात MD Psychiatry, MD Pathology, MD Paediatrics, MS 
Orthopaedics, MS Obstertries & Gynaecology, MS Otorhynolaryngology, MD 
Anaesthesiology सु  कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच सदर ७ वषयांतील 

२४ व ा याची अंितम प र ा मे २०२२ म य े होणार आहे. रा ीय आयु व ान 

आयोग(National Medical Commission) यांचेकडे ७ वषयातील  अ यास मातील २४ 

जागे या मा यतेसाठ  महारा  आरो य व ान व ापीठा माफत तीन म हन े अगोदर ७ 

वषयां या(MD Psychiatry, MD Pathology, MD Paediatrics, MS Orthopaedics, MS 
Obstertries & Gynaecology, MS Otorhynolaryngology, MD Anaesthesiology) 
अ यास मा या मा यतेसाठ  अज क न ती वषय तपासणी शु क र. .७५,०००/- (अ र  

र. .पं याह र हजार फ ) या माण े७ वषयांचे एकुण र. .५,२५,०००/- व यावर ल सेवा 
कर (GST) १८%  र. .९४,५००/- अस ेएकुण र. .६,१९,५००/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणीस 

हजार पाचश ेफ ) National Medical Commission, New Delhi यांना एनईएफट /इसीएस 

ारे पाठवाव ेलागणार आहेत. रा ीय आयु व ान आयोग, नवी द ली(National Medical 

Commission)यांचेकड ल नोट स .NMC-101(8)/2020-21/Acctts. दनांक-२६/११/२०२० 

म य ेनमूद केल ेनुसार र. . ६,१९,५००/- (अ र  र. . सहा लाख एकोणीस हजार पाचश े

फ )हे National Medical Commission, New Delhi Secretary, यांचे नावे कॅनरा बँक, बँक 

अकाऊंट नं. ९०६८२१६०००००२५, शाखा- से टर12A, ारका, New Delhi-110078, 

आयएफसी कोड -SYNB0009109एनईएफट /इसीएस ारे पाठ वण े आव यक आहे. 

याच माण े महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना ती वषय र. .५,०००/- 

(अ र  र. .पाच हजार फ ) या माण े र. .५,००० x ७ वषय= र. .३५,०००/-  (अ र  

र. .प तीस हजार फ ) शासक य शु क The Registrar MUHS, Nashik General Fund 

a/c यांचे नाव ेएचड एफसी बँक, बँक अकाऊंट नं.००६४१४५००००६४९, शाखा-Thatte Nagar, 

Nashik,  आयएफएससी कोडHDFC0000064 एनईएफट / इसीएस ारे पाठ वण े आव यक 

आहे. रा ीय आयु व ान आयोग, नवी द ली यांना र. .६,१९,५००/- (अ र  र. .सहा लाख 

एकोणीस हजार पाचश े फ )व महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना 
र. .३५,०००/- (अ र  र. .प तीस हजार फ ) अस े एकुण र. .६,५४,५००/- (अ र  

र. .सहा लाख चोप न  हजार पाचश ेफ ) इतके आरट जीएस/एनईएफट /आयएमपीएस/ 

इसीएस ारे अदा करणेस व सदरचा खच पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकड ल सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील“वै क य पद यु र सं था, 

वायसीएमएच पीसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व व ापीठ इ. चे शु क 

भरण”े या लेखािशषातील र. . १,१०,००,०००/- मधुन खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .३५) मनपाचे भाग .१० मधील इं दरानगर,अ णासाहेबनगर लालटोपीनगर,व इतर 

झोपडप ट तील मनपा इमारती सावजिनक शौचालय, पाथवे व गटरची देखभाल दु ती 
करण.ेकामी. (सन२०२१-२२) म.ेजे.पी.इ ा िन.र.  २५,४९,५९९/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 
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एकोणप नास हजार पाचश े न या नव  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळुन २५,११,६९९/- वर िन वदा माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून २५,११,६९९/- पे ा २७.८१०%कमी हणजेच र. .१८,१३,१९५/- +रॉय ट  चाजस 

र. .७१,७५४/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .३७,९००/- =एकुण र. .१९,२२,८४९/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व 

सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ 

कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 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 कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    
 
वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  “अ”मधील 

1 ते 46 वकासकामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पूण क न, कामाचे आदेश िनगत 

केल े आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम 73 (ड) नुसार तुत 

वषयाचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .३७) मु य लेखा प र ण वभागाम य ेकायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वल े माण े रजा मंजुर  कामीचे 

वषयास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ व 

८/२०१७-१८ िस द क न म.न.पा.चे “अ”,“ब”,“क”,“ड”,“इ”,“फ”,“ग” व “ह” े य 

कायालया या काय े ातील र ते/ गटस साफसफाई करणेकामी कमान वेतन दरान े

कामगार उपल ध करण े याकामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा 
शु कावर िन वदा माग व यात आली होती. सदर कामासाठ  े ीय कायालय िनहाय ा  

झाले या िन वदांपैक  पा  िन वदाधारकांचे लघु म िन वदा दर खालील माण ेआहेत. 
अ. . ेञीय 

कायालयाचे 

नाव 

िन वदा धारकांचे नाव कामगार 

सं या 
कमान वेतन दराने 

होणारा खच र. . 

ब) सदर 

कमान  वेतनावर ल 

१०% सेवा शु क 

खचास र. . 

ा  लघु म 

(सेवाशु क) िन वदा 
दर 
र. . 

१ क हेमांगी एंटर ायजेस १६७ ४,५१,५३,४४६/- ४५,१५,३३२/- ८,००,८८८/- 

२ ड,ग शुभम उ ोग १९३+१२ ५,२१,८३,३२४/- ५२,१८,३१८/- ९,९९,९९९/- 

३ इ,फ ित पती इंड यल स ह सेस 

ा.िल. 

२७६+२२६  
१४,३०,३०,९७८/- 

 
१,४३,०३,०६०/- 

 
१३५९/- 

४ क,ह परफे ट फॅिसिलट ज स हसेस २५३+५१ 
 
              उपरो  नमूद केले या त या नुसार े ीय कायालय िनहाय कमान वेतन दरान े२ 
वष कालावधीसाठ  पुर वण ेयाकामाची मुदत अ. . १ व २ या सं थांची दनांक २६/१२/२०१९ 
रोजी व अ. . ३  व ४ या सं थांची दनांक  ३१/१२/२०१९ रोजी होती. सदरची मुदत संपु ात 
आ यान ेखालील माण ेमुदतवाढ देणेत आ या आहेत. 



20 
 

  

 
सं था िन वदेचा 

अंतीम दनांक 
थम  

मुदतवाढ 
दुसर   

मुदतवाढ 
ितसर  मुदतवाढ चौथी  

मुदतवाढ 
पाचवी  
मुदतवाढ 

सहावी  
मुदतवाढ 

१ ते५ 26/12/2019 26/03/2019 
अखेर ३ म हने 

26/09/2020 
अखेर ६ म हने 

26/03/2021 
अखेर ६ म हने 

26/06/2021 
अखेर ३ म हने 

26/08/2021 अखेर 
२ म हने 

26/11/2021 
अखेर २ म हने 

६ते ७ 31/12/2019 31/03/2020 
अखेर ३ म हने 

30/09/2020 
अखेर ६ म हने 

31/03/2021 
अखेर ६ म हने 

30/06/2021 
अखेर ३ म हने 

 31/08/2021  
अखेर २ म हने 

30/112021 
अखेर २ म हने 

सदर सं थांना अनु म े द.२६/११/२०२१ व ३०/११/२०२१  अखेर मुदतवाढ देणेत आली 
होती. मनु यबळा दारे र ते/ गटस साफसफाई कामाची न वन िन वदा कायवाह  कामकाज 
सु  असून, या कामकाजाकर ता अंदाजे ३ म हन ेकालावधी लागणार असलेन,े सदर कामास २ 
म हन े ( द.१०/०२/२०२२ पयत) कालावधी कर ता मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. याकर ता 
कमान वेतन दरानुसार र. .6,13,91,574/- (अ र  र. .सहा कोट  तेरा लाख ए या णव 
हजार पाचश े चौ-याह र  फ ) इतके अपे त कंवा य  होणा-या खचास व 
संबिधतांबरोबर २ म हन े कालावधीचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यास, महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या १०५ ाथिमक शाळा, मा यिमक  

वभागाचे १८ मा यिमक व ालय व मनपाचे २ औ ोिगक िश ण क  (आयट आय) येथे 

मनु यबळा ारे वग खो या साफसफाई करणेकामी १८६ कामगार, यांिञक  प दतीने 
शौचालय व मुता-या साफसफाई करण ेकामासाठ  ४६ कामगार व ेञीय कायालयानुसार 9 

सुपरवायजर पुर वण ेया कामासाठ  २ वष कालावधीक रता आरो य मु य कायालया माफत 

िन वदा नोट स .०८/२०१८-१९ िस द क न मे. क इं डया ा.िल. यांचे लघु म दर      

(L-1) सादर केलेला िन वदा अंदाजपञक य रकमेपे ा ०.०८% ने जा त दर वीकृत क न 

कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे.  सदर िन वदेची मुदत  15/12/2021 रोजी संपु ात 

आलेली असुन, न वन िन वदेची कायवाह  सु  आहे. या कामकाजाकर ता अंदाजे ३ म हने 
कालावधी लागणार असलेन,े तो पयत मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या र. .२,१९,०९,६६९/-

(अ र  र. .दोन कोट  एकोणीस लाख नऊ हजार सहाश े एकोणस र फ )  इतके अथवा 
य  होणा-या खचास ३ म हन ेकालावधी कर ता तथा िन वदा या पुण होवून य  

कामकाज सु  होईल यापैक  जे थम होईल तसेच महारा  शासनामाफत कमान वेतन 

काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा करणेस व य  येणा-या 
खचास महारा  महापािलका अिधिनयम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .४०) पंपर   िचंचवड  महानगरपािलका आरो य  वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ 

िस द  क न म.न.पा.चे “अ” व “ब” े य  कायालया या  काय े ातील  र ते/ गटस  

साफसफाई करणेकामी  कमान  वेतन दरान ेकामगार उपल ध करण ेयाकामासाठ  २ वष 

कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा शु कावर िन वदा माग व यात आली होती.  सदर 

कामासाठ  े ीय कायालयिनहाय  ा   झाले या िन वदांपैक  पा  िन वदाधारकांचे लघु म 

िन वदा दर खालील माण ेआहेत. 
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अ. . े ीय 

कायालयाचे
नाव 

िन वदा धारकांचे नाव कामगार 

सं या 
कमान वेतन दराने 

होणारा खच र. . 

ब) सदर 

कमान  वेतनावर ल
१०% सेवा शु क 

खचास र. . 

ा  लघु म 

(सेवाशु क) 

िन वदा दर 

र. . 

१ अ,ब,ग िस द वनायक एंटर ायजेस २५६ ६,९२,१७,२६०/- ६९,२१,७०८/- १३,१३,१३१/- 

२ ब ड.एम. एंटर ायजेस ९५ २,५६,८६,०९२/- २५,६८,६०२/- ४,८८,०३५/- 

उपरो  नमूद केले या त यानुसार ेञीय कायालयिनहाय कमान वेतन दरान े २ वष 

कालावधीसाठ  कामगार पुर वण ेया कामाची मुदत दनांक २५/१२/२०१९ पयत होती.  सदरची 
मुदत संपु ात आ यान ेखालील माण ेमुदतवाढ देणेत आ या आहेत. 

सं था िन वदेचा अंतीम 

दनांक 

थम मुदतवाढ दुसर  मुदतवाढ ितसर  

मुदतवाढ 

चौथी मुदतवाढ पाचवी मुदतवाढ सहावी मुदतवाढ 

1 ते २ 25/12/2019 26/03/2019 
अखेर ३ म हने 

26/09/2020 
अखेर ६ म हने 

26/03/2021 
अखेर ६ म हने 

26/06/2021 
अखेर ३ म हने 

26/08/2021 
अखेर २ म हने 

26/11/2021 
अखेर २ म हने 

सदर सं थांना द.२६/११/२०२१ अखेर पयत मुदतवाढ देणेत आली होती. मनु यबळा दारे 

र ते/ गटस साफसफाई कामाची न वन िन वदा कायवाह स मा. यायालयाची थगीती 
अस यान,े या कामकाजाकर ता अंदाजे ४ म हन ेकालावधी लागणार असलेन,े सदर कामास ४ 

म हन े३१ माच अखरे पयत मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. याकर ता कमान वेतनदरानुसार 

र. .२,८५,४०,७२४/- (अ र  र. .दोन कोट  पं याऐंशी लाख चाळ स हजार सातश ेचोवीस 

फ ) इतके अपे त कंवा य  होणा-या खचास व संबिधतांबरोबर ४ म हन ेकालावधीचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) 

नुसार 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/१४६/२०२२. 

दनांक- ०४/०२/२०२२. 
 
टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत 

आलेली आहेत. 
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( .ना वयो/०६/का व/१५४/२०२१ द.२७/१२/२०२१ वषय .०२ चे लगत) 

मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .१३ द.१३/०१/२०२२ 
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( .अ ेका/लेखा/७/का व/३७/२०२२ द.०१/०२/२०२२ वषय .०७ चे लगत) 
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26 
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( .अ ेका/लेखा/७/कावी/३६/२०२२ द.०१/०२/२०२२ वषय .८ चे लगत)  
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( .जिन/२/कावी/६८/२०२२ द.३१/०१/२०२२ वषय .१७ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/कावी/४१/२०२२ द.०१/०२/२०२२ वषय .२० चे लगत) 
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( .नस/१/कावी/४५/२०२२ द.०२/०२/२०२२ वषय .२१ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/कावी/४४/२०२२ द.०३/०२/२०२२ वषय .२४ चे लगत) 
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36 
 

  

( . वमुका/०४/कावी/१०३/२०२२ द.०४/०२/२०२२ वषय .३६ चे लगत) 
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( .मुलेप/१/कावी/१०२/२०२२ द.०४/०२/२०२२ वषय .३७ चे लगत) 
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