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            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/१२१२/२०२१ 
  दनांक - २५/०६/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक ३०/०६/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ३०/०६/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ासू,                                         

                                              
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त-    १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

         २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती  

कायप का मांक – २२९ 
 
दनांक - ३०/०६/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 

 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ३०/०६/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. मा.महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै 
२०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली 
आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 
मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२८ द.२३/०६/२०२१ चा सभावृ ांत  
कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)  शासन िनणय मांक एनयुआर - २०१३/ . ं .३३८/न व-३३ मं ालय मुंबई, द १८  

फे ुवार  २०१४ नुसार सन २०१९-२० मधील दे यात आले या व वध कार या  
सवलती या दरातील पासेसपोट  शेवटची िश लक र. .३,२०,१०,४८०/-(अ र  
र. .तीन कोट  वीस लाख दहा हजार चारशे ऐंशी फ ) पुणे प रवहन  महामंडळ 
िल. यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल 

िनधी या लेखािशषावर एकूण तरतूदर. .२३८.२१ कोट  करणते आली असून याम ये 

संचलनतूट १६५.७१ कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  

र. .७०.०० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून 

माहे  मे २०२१ क रता  र. .१२,००,००,०००/- (अ र .र. .बारा कोट  फ ) सन २०२०-
२१ या अंदा जत संचलनतूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे मे २०२१ 

म ये अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

 
वषय .३) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव  ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून मे. पश हॉ पटल यांचे 
समवेत वेळोवेळ  झाले या करारना यास व वेळोवेळ  दले या आदेशास अिधन 
राहून स थतीत णसं येची वाढ ल ात घेता न याने १६ आय.सी.यू. हट लेटर 
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सं येपैक  १० बेड हे हट लेटर कर ता व बाक चे ६ बेड हे हाय लो कर ता हणजेच 
ICU  वभागातील बेडची सं या ह  ५० व न ६६ कर याकामी येणा-या खचास 
हणजेच 16 ICU Beds कर ता ित बेड ित दवस र. .६,४५०/- माणे  

र. .१,०३,२००/-  माणे तीन म हने कालावधीकर ता र. .९२,८८,०००/- (अ र  
र. . या णव लाख अ ठयाऐंशी हजार फ ) इतका खच अपे त असून सदरचे 
खचास तसेच सदर खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
 
वषय .४) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .20/20/2020-2021 अ वये मनपाच े रावेत 

स.नं.९६ येथे पयायी फ डरची यव था करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सुमी 
इले क स िन.र. .71,86,298/- (अ र  र. .एकाह र  लाख शहाऐशंी हजार दोनश े 

आ या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,86,298/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .71,86,298/- पे ा 22.21% कमी हणजेच र. .55,90,221/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .55,90,221/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .32-19/2020-2021 अ वये  थेरगाव डांगे 

चौक येथे बांधणेत येणा-या अंडरपासमधील व ुत वषयक कामे करणेकामी 
(Electrical work) मे.सुमी इले कल स हसेस  िन वदा र. .33,33,596/- (अ र  र. .  
तेहतीस लाख तेहतीस हजार पाचशे शहा णव फ ) पे ा -31.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .22,96,848/- पयत काम क न घेणेस िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार क राह ल तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .६)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-06/2020-2021 अ वये पुणे-आळंद  

र यापासून च-होली-लोहगाव ह पयत या वकास आराख यातील र ता वकिसत 
करणे. व ुत वषयक काम करणेकामी (भाग 2 चेनेज 6/700 ते चेनेज 9/563 
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क.मी.) मे.राधा इले क स िन.र. .1,34,86,663/- (अ र  र. .एक कोट  
चौ ीस लाख शहऐंशी हजार सहाशे ेस  फ )  पे ा 22.11% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,05,04,762/-  पयत काम क न घेणेस, 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.      

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .७)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३५ द.१४/०५/२०२१ अ वये 
म हलां या आरो या या ीने मािसक पाळ  दर यान वापर या जाणा-या 
सॅिनटर  पॅड वापराचे माण अ य प आहे, यामुळे हे माण वाढ व यासाठ  
तसेच वापर या जाणा-या सॅिनटर  पॅडचे वघटन हो यासाठ  उपाययोजना करणे 
आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण 
योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक 
शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये व दवाखाने येथे सॅिनटर  नॅप कन ह डंग 
मशीन व ड पोजेबल मशीन बस वणे क रता सव म.न.पा.कायालये व 
दवाखा यांची अ यावत आकेड वार नुसार सदरचे येम ये संपूण शास कय 
कायवाह  नागरव ती वभागामाफत करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने 
कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत सन 
२०२१-२०२२ या आिथक वषातील अंदाजप कातील पान .३१२ व रल अ. .४६ 
या सावजिनक ठकाणी/महा व ालयांम ये नाममा  दराने सॅनेटर  नॅपक न 
पुर वणेकामी वड ंग आ ण ड पो जंग यं  पुर वणे या उपलेखािशषाव रल 
उपल ध तरतूद मधून कर यास मा यता दे यात येत आहे. सॅिनटर  नॅप कन 
ह डंग या वापरातून अ प दरात उ म दजाचे नॅप कन उपल ध क न देता 
येईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या म हला सावजिनक 
शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये येथे २२३ व दवाखाने या ठकाणी ३४ लॉक 
आहेत. तर  सदर ठकाणी सॅिनटर  पॅड वापराचे माण वाढ व यासाठ  मदत 
होईल व नॅप कन वघटनाचे िनयोजन सॅिनटर  नॅप कन ड पोजल मशीन 
माफत केले जाईल. या उप माचा सकारा मक वचार क न हा उप म 
राब वणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .८)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३६ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजनेअंतगत 



5 
 

महापािलके या िश ण वभागाकड ल सव बालवा या, सव ाथिमक शाळा व 
सव मा यिमक शाळांम ये वॉटर फ टर व वॉटर कुलर (एक त युिनट) 
बस वणेबाबत योजना राब वणेक रता सव शाळांची अ यावत आकेड वार नुसार 
सदरचे येम ये संपूण शास कय कायवाह  नागरव ती वभागामाफत 
करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत 
आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व 
बालक याण योजने अंतगत सन २०२१-२०२२ या आिथक वषातील 
अंदाजप कातील पान .३११ व रल अ. .२८ या मदर तेरेसा-िश ण 
मंडळाकड ल बालवाड तील/ ाथिमक शाळेतील मुलां या सवािगण वकासा मक 
योजना या उपलेखािशषाव रल उपल ध तरतूद मधून कर यास मा यता दे यात 
येत आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेत ११० व 
मा यिमक शाळांम ये १८ इतके वॉटर फ टर व वॉटर कूलर (एक त युिनट) 
बस वणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .९) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३९ द.१४/०५/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महापािलके या बालवाड  वगामधील बालकांना व छता कट 
पुर वले जाते. सदरचे येम ये संपुण शास कय कायवाह  व सा ह य वाटप 
ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेत आली असून याबाबत वै कय 
वभागाकडून या व छता कट मधील सा ह य ठर व यात आले होते व सदर 
कटची खरेद  भांडार वभागाकडून क न या कामी येणा-या खचाची तरतूद 
नागरव ती वकास योजना अंतगत सन २०२१-२०२२ या आिथक वषातील 
अंदाजप कातील पान .३११ व रल अ. .२८ या मदर तेरेसा-िश ण 
मंडळाकड ल बालवाड तील/ ाथिमक शाळेतील मुलां या सवािगण वकासा मक 
योजना या उपलेखािशषाव रल उपल ध तरतूद मधून कर यास मा यता दे यात 
येत आहे. तर  सदरची योजना सन २०२१-२२ या वषाक रता महापािलके या 
ाथिमक िश ण वभागाकड ल बालवा यांमधील िशशु व बालकांना व छता 
कट सा ह य वाटप ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेस तसेच याबाबत 
वै कय वभागाकडून या व छता कटमधील १.मा क, २.साबण, ३.टुथ श, 
४.कंगवा, ५.सॅिनटायझर, ६.हॅ ड वॉश, ७.टुथ पे ट, ८.नॅपक न, ९.अँ ट से ट क 
िल वड, १०.नेल कटर, ११.मेड केअर शा पू, १२.वाफेचे मशीन इ.सा ह य ठरवून 
सदरची खरेद  सन २०२१-२०२२ या वषाक रता माहे जुन २०२१ ते ए ल २०२२ 
या कालावधी म ये दर तीन म ह याने व छता क ट पुर वणेस मा यता देणेस 
व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड मनपाच े मा यिमक व ालयासांठ  मराठ  मा यमा क रता - ८८  व 
ऊद ु मा यम- २३ िश क अस े एकुण – १११  िश क नेमणुक करणे आव यक 



6 
 

आहे. सदर  िश कांना मासीक  एक त मानधन  र. .१७,५००/- (अ र  र. .सतरा 
हजार  पाचशे फ ) माणे  र. .१९,४२,५००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख 
बेचाळ स  हजार पाचशे  फ ) मािसक खच येणार असुन, या माणे ०६ मह याचा 
एकुण खच  र. .१,१६,५५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख पंचाव न 
 हजार फ ) एवढा खच होणार आहे. व ालय़े चालु झा यानंतर िश क नेमणूका 
करणेत येणार असुन नेमणूक आदेशा या तारखेरपासुन सहा मह या या 
कालावधीकर ता  नेमणुक दे यात येणार आहे, तर  र. .१,१६,५५,०००/- (अ र  
र. .एक कोट  सोळा लाख पंचाव न  हजार फ ) या  अपे त खचास अथवा 

य  येणा-या खचास तसेच मनपा या वेबसाईटवर  जाह रात िस द क न 
थिनक उमेदवारांना ा या य  देऊन िश क नेमणूका करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत न वन तयार कर यात आले या भोसर , 

जजामाता, थेरगांव व आकुड  णालयाकर ता णां या उपचाराकर ता आव यक 
व ऑ सजन O2 मेड कल गॅस (Liquid Oxygen) पुरवठा करणेकामी मनपा 

अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन कायदा २००५ व 
भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत 

उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प 
मुदतीची जा हर सुचना ं माक.१२/२०२१-२२ (Expression of Interest) नुसार 
ा  दरप कधारक मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांनी र. .२५.९०  (+ जीएसट ) 

Per m3rates या माणे दर सादर केले आहेत. ा  दर वकृत क न मे.गॅब 
एंटर ायजेस, पंपर  यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. यानुसार 
आव यक व ऑ सजन O2 मेड कल गॅस (Liquid Oxygen) पुरवठा व यं णा 
काया वीत ठेव याकर ता लागणारे आव यक मनु यबळ पुर वणेकामी र. .२५.९० 
(+जीएसट ) Per m3rates या दराने अंदाजे एकुण र. .५,००,००,०००/- + (अ र  
र. . पाच कोट  फ ) जीएसट  पयत या खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी 
काय र करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .32-15/2020-2021 अ वये भाग 

.32 मधील ीकृ ण मंद र ते बँक ऑफ महारा  ते सांगवी फाटा पयत  व 
पर सरातील र ते अ यावत प दतीने वकिसत करणे (सन 2019-2020) या 
कामाकर ता मे.सुमी इले कल स हसेस, िन वदा र. .38,20,535/- (अ र  र. . 
अडोतीस लाख वीस हजार पाचशे प तीस फ ) पे ा -25.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .28,61,581/- पयत काम क न घेणेस 
िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार क राह ल तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक व ालयातील सन २०२१-२२  या शै णक 

वषात इय ा ५ वी ते इय ा १० वी या मराठ , इं जी, ऊद ुमा यमासाठ  एकुण 

२६५४३ िमक पु तके थेट प दतीने खरेद  कामी महारा  रा य पा यपु तक 
िनिमती  व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांना आगाऊ 
र. .१५,८०,६६३/- (अ र  र. .पंधरा लाख ऐंशी हजार सहाशे ेस  फ ) खचास 
कंवा  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.३०/०६/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यावर सोडून दलेली वाहने / बेवारस वाहने 

उचलणे क रता भाडेत वावर   वयंचिलत HYD टो ग वाहने पुर वणे बाबत 

वयंचिलत HYD. टो ग वाहने पुर वणा-या सं थेमाफत दरप क मागवुन पुढ ल 

कायवाह  करणेसाठ  काम केले या सं थेमाफत दर प क माग वणेसाठ  

द.19/04/2021 ते द.26/04/2021पयत कोटेशन नोट स मनपा वेबसाईटवर िस द 

करणेत आली होती. यास खालील माणे दरप के ा  झालेली आहेत :- 
 

Particulars 
Bidder's Name 

SAMEER 
ENTERPRISES 

MAHARASHTRA 
CRANE SERVICES 

CITY CRANE 
SERVICES 

  Description of item Unit   
L1 L3 L2 

1 

Providing Latest Hydrolic Towing Van 
System for Four Wheeler on rental Basis 
Towing Distance- 

Per        
vehicle 

      

 a) 0 to 5 km       850 900 870
 b) 0 to 10 km         1200 1260 1240
 c) 0 to 15 km      1500 1580 1450
 d) 0 to 20 km      2050 2075 2055

2 

Providing Latest Hydrolic Towing Van 
System for Two Wheeler on rental Basis 
Towing Distance- 

      

 a) 0 to 5 km 400 410 420
 b) 0 to 10 km 650 675 665
 c) 0 to 15 km 700 750 710
 d) 0 to 20 km 925 935 950

3 

Providing Latest Hydrolic Towing Van 
System for Three Wheeler on rental 
Basis Towing Distance- 

   

 a) 0 to 5 km 
Per 
vehicle 

850 900 870
 b) 0 to 10 km 1200 1260 1240
 c) 0 to 15 km 1500 1580 1450
 d) 0 to 20 km 2050 2075 2055
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 वर ल त यात नमुद ा  दरप कांपैक  मे.सिमर एंटर ायजेस यांनी सवात 
कमी दर सादर केला आहे. उपरो  त यात नमुद मे.सिमर एंटर ायजेस यांनी 
दलेले दरा माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यावर सोडून 
दलेली वाहने/बेवारस वाहने उचलणे क रता भाडेत वावर वयंचिलत HYD 

टो ग वाहने पुर वणेकामी सुमारे 10-15 लाख खच अपे त असून येणारे य  
खचास व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१५) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV9/2-2018-19  अ वये 
मनपा या काय े ातील पयावरण वभागांतगत मैलापाणी पंप हाऊस व 
मैलापाणी शु द करण क  येथील पंपीग मिशनर ज व वीजसंच मांडणीचे उजा 
प र ण करणेकामी मे.ड .आर.ए.क लंटट ा.िल. यांचेकडुन िन वदा 
र. .१५,००,०००/- पे ा ०७.००% कमी  या दराने र. .१३,९५,०००/- (अ र  
र. .तेरा लाख पं या नव हजार फ ) पयत काम क न घेणेस यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/5/2020-21 अ वये भाग 

.21 पंपर  मधील न याने वकसीत करणेत येणा-या र याम ये 
जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे. ी गणेश क शन 
िन.र. .50,19,201/- (अ र  र. .प नास लाख एकोणीस हजार दोनशे एक फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,19,201/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .50,19,201/- पे ा 33.1% कमी हणजेच र. .33,57,845/- + रॉय ट  चाजस 

र. .9,352/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,67,197/- 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 नुंसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनवडणूक वभागासाठ  सन २०२१-२२ या 
आिथक वषासाठ  करणेत आले या थायी आ थापना या लेखािशषावर सन 
२०२१-२२ कर ता र. .८२,५०,०००/- इतक  तरतुद केली असून माहे मे २०२१ 
अखेर र. .४१,९३,७४७/- व वाहन इंधन या लेखािशषावर सन २०२१-२२ कर ता 
र. .५५,०००/- इतक  तरतुद केली असून माहे मे २०२१ र. .४५,०२०/- इतका 
खच झालेला आहे. एकुण झालेला खच पाहता संभा य पुढ ल ९ म ह यासाठ  
थायी आ थापना या लेखािशषावर र. .१,२३,००,०००/- व वाहन इंधन या 
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लेखािशषावर र. .१,४५,०००/- इतक  तरतुद कमी पडणार अस याने थायी 
आ थापना या लेखािशषावर र. .१,२३,००,०००/- व वाहन इंधन या लेखािशषावर 
र. .१,४५,०००/- अशी एकुण र. .१,२४,४५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस 
लाख पंचेचाळ स हजार फ ) इतक  तरतुद िनवडणूक वभागाकड ल ‘िनवडणूक 
खच’ या लेखािशषावर असले या तरतुद र. .१५,००,००,०००/- मधुन तरतुद वग 
करणे आव यक आहे. यानुसार तावात नमुद माणे तरतुद वाढ/घट करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .१,२४,४५,०००/-)  

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरातील लसीकरण क ांवर एन.सी.सी. ुप 
हेड वाटर िसंबॉयसीस कॉलेज पुणे, यांचेकडून कॅडेट व िश क यांची दनांक 
१९/०४/२०२१ (सोमवार) पासून कमान एक म हना कालावधी क रता िनयु  
करणेत आलेले आहेत. तर  सदर  कॅडेट व  िश क यांस  एन.सी.सी. ुप 
हेड वाटर सेनापती बापट रोड, पुण े - ४११ ००४, यांची मनपाच े प रसरातील 
व वध लसीकरण क ांवर ०१ म हना कालावधी क रता िनयु  करणेत आलेली 
होती. प  .सु व/४/का व/४०६/२०२१, द.१२/०५/२०२१ चे प ा वये 

मा.अित र  आयु  (१) यांचे मागणीप ानुसार यांना दनांक १३ जून २०२१ 
पयत मुदतवाढ देणेत आली आहे. तर  सदर कॅडेट व यांचा िश क टाफ हे 

लॉकडाऊन काळात वनामोबदला पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या लसीकरण 

क ांवर कामकाज करत होते यांना मनपा माफत कोणतेह  मानधन अदा 
करणेत आलेले नस याने उ ेजनाथ एन.सी.सी. ुपचे सव कॅडेट व  िश क यांना 
ो साहनपर भेट व पात ॅकसुट, ट  शट, कॅप, सॉ स व शुज बाबत वचार 
हावा अशी वनंती सदर ुप हेड वाटरचे नोडल अिधकार  यांनी केली आहे. 
यानुसार एन.सी.सी. ुप हेड वाटर यांना सदर ॅकसुट, ट  शट, कॅप, सॉ स व 

शुज क रता येणा-या खचाबाबत वचारणा केली असता यांनी ित कॅडेट/ 
िश कांस र. .३,०००/- माणे एकुण १५० कॅडेट व िश कांस 

र. .४,५०,०००/- इतका खच येईल असे कळ वणेत आलेले आहे. सदर या 
रकमेचा धनादेश “PUBLIC FUND ACCOUNT  NCC GROUP HQ PUNE” 

यांचे नाव े देणेबाबत वनंती केली आहे. सदर खचाची तरतुद को वड िनधी या 
म यवत  भांडार यांचे लेखािशषातून खच  टाकणसे व सदर या येणा  या खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/95/2020-21 अ वये भाग .६ 
मधील पुणे नािशक र या या पुव बाजूस  र यांचे चर व ख डे खड मु माने व 
एम.पी.एम.प दतीने बुज वणेकामी मे.ए.एफ.मंजाळकर िन.र. .44,62,215/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख बास  हजार दोनशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,12,765/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,12,765/- पे ा 
11.00% कमी हणजेच र. .39,27,361/- + रॉय ट  चाजस र. .1,17,895/- 
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मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,450/- = एकुण र. .40,94,706/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३०/२९-२०२०-२१ अ वये  वाड .१५ 
मोहननगर कमान ते मेहता हॉ पटल र याचे काँ ट करण करणे म ये व ुत 
वषयक कामे करणेकामी मे.सुमी इले कल स ह सेस िन.र. .८१,२२,८०५/- 
(अ र  र. .ए याऐंशी लाख बावीस हजार आठशे पाच फ ) पे ा २५.१०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते १३) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ  
(1 ते 19) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    

(1 ते 59) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 

ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२५) मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    
(1 ते 27) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६) मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    
(1 ते 16) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२७) पंपर  िचंचवड मनपा या व वध वभागांना आव यक १५० नग ंटस खरेद  

करणेकामी क  शासना या GeM पोटलवर ल िस द केलेली िन वदा GeM Bid 

No.GEM/2021/B/1195030 अ वये लघु म दर ा  िन वदाधारक मे.इंद ु

इ फोटेक सो युशन, भोसर , पुणे यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण 

र. .३५,६९,२५०/- (अ र  र. .प तीस लाख एकोणस र हजार दोनशे प नास 
फ ) ह लघु म ा  झाली असुन िन वदा अंदाजप क य खच एकूण 
र. .४१,८५,०००/- पे ा १४.७२%  ने कमी असुन वकृत कर यात आलेली  
आहे. यानुसार मनपा या व वध वभागांना आव यक ंटस खरेद  करणेकामी 
मे.इंदु इ फोटेक सो युशन, भोसर , पुणे  यांचेकडून यांनी सादर केले या 
दरानुसार करारनामा क न खरेद   करणेस व सदर खरेद साठ  होणारा खच 
एकूण र. .३५,६९,२५०/- ला मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .43-08/2020-2021 अ वये वेणीनगर 
चॊक तळवडे येथील पाईन र याने बाधीत िमळकत धारकांच ेपुनवसन भाग 
.८ मधील पेठ .११ येथे करणेत येत असले या ठकाणी ले आऊट मधील 

अंतगत र ते वकिसत करणे व सु वधा पुर वणेसाठ  व ुत वषयक कामे 
करणेकामी  मे.कमल इले क एंटर ायजेस िन.र. .88,43,989/- (अ र  र. . 
अ ठयाऐंशी लाख ेचाळ  हजार नऊशे एकोणन वद फ )  पे ा 21.11% कमी  
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .69,77,023/-  पयत काम क न घेणेस, 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 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 करणे. 

वषय .२९)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/EZ/44/02/2020-21 अ वये 

भाग .७ स ह .१ आर ण .४३० येथे न याने होणा-या ाथिमक शाळा 
इमारतीचे व ुत वषयक कामे करणेकामी (ट पा-१) मे.इले ो मॅकेिनकल 
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िन.र. .84,27,443/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख स ावीस हजार चारशे ेचाळ स 
फ )  पे ा 19.19%  कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .68,10,217/- 

पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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 करणे. 

वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या अंतगत नटस ाट 
िनळू फुले रंगमं दर  इमारती मधील  कॉर डोर, अंतगत व बाहय प रसराची  दैनं दन 
साफ सफाई व व छता अ याआधुिनक उपकरणे/साधने, रसायने मनु यबळाचा 
व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाईचे या कामासाठा ई टडर ंग 
प दतीने  सेवाशु क र कमेवर (ई-िन वदा नोट स .३/२०१८-१९)  िन वदा 
माग व यात आली होती.  या अनुषांगाने  एकूण ४ िन वदा ा  झा या असून 
या पैक  मे.शुभम उ ोग यांची (-)१४.५८%  सवात कमी दराची  िन वदा ा  

झालेली आहे. मे.शुभम उ ोग यांना  पुन: य  वचारणा कर यात आली असता 
यांनी न याने  (-)१४.७५%   कमी दर  दलेला आहे. हणेजच िन वदा र कमे या 

र. .६४,७३,५६२/- पे ा (-) १४.७५%  हा कमी दर ा  झा याने  मे.शुभम 
उ ोग  यांचे कडून िन वदा मंजूर र. .५५,१८,७१२/- पयत काम क न घेणे 
कामी व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-यांच े वेतनात होणा-या  य  
खचास मा. थायी सिमतीचा ठराव .३४३४ द.२३/१०/२०१८ अ वये मा यता 
घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत  सं थेबरोबर  द.०१/१२/२०१८ पासून ०२ वष 
या कालावधी कर ता करार नामा क न घे यात आलेला आहे. मे.शुभम उ ोग 
यांचे कामाची मुदत द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात  आली होती.   नवीन िन वदा 

या  चालू कर या पूव च  िश क  व पदवीधर  मतदार संघाची  िनवडणूककामी 
आचार सं हता  लागू  झाली  होती ती द.०३/१२/२०२०  पयत अस याने  िन वदा 
िस द करता  आली नाह  यामुळे स या काम कर त असलेले मे.शुभम उ ोग  

यांनाच पुढ ल  िन वदा या  पुण  होईपयत अथवा पुढ ल  सहा म हने         
( द.०१/१२/२०२०  ते द.३१/०५/२०२१) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  

काम  कर यास मा. थायी सिमती कड ल ठराव ं .७७७६ द.१६/१२/२०२० 
अ वये कामा कर ता येणा-या खचास मा यता घे यात आलेली आहे. 
द.१८/०५/२०२१ रोजीच े मा य तावा अ वये सं थेस िन वदा दराने काम 
कर यास   वचारणा केली असता यांनी संमती  दश वलेली आहे. तसेच यांनी 
िन वदा दराने कामकरणे बाबत द.२१/०५/२०२१ रोजी लेखीप  दले आहे.  तर  
उपरो  माणे नमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांचेवर  मूळ  िन वद तील व 
कारारना यातील अट  शत स अिधन राहून द.०१/०६/२०२१ पासून तीने म हने 
पयत कामाची मुदत वाढ दे यास व .११,१५,३७७.३५ (अ र  र. .अकरा लाख 
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पंधरा हजार तीनशे स याह र पये प तीस पैसे फ ) या येणा-या खचास 
अथवा य  येणा-या खचास ( कमान वेतन दरानुसार वेळो वेळ   कमचा-यांचे 
वेतनात होणा-या बदला नुसार) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े ाम ये कोरोना वषाणूचा संसग व सार  

असून या माणे  णांची सं या आहे.  मनपाच ेह े य  कायालयाच ेकाय े ातील 

भाग .२०, ३०, ३१ व ३२  म ये  कोरोना वषाणूचा सार रोखणे कर ता  व वध  

उपयोजना कर यात येत आहे.  ह े ीय कायालयाच ेकाय े ातील भाग .२०, ३०, 

३१ व ३२  मधील मनपाच े शौचालय/मुता-यांची दवासातून कमान दोन वेळा तर  

यां क प दतीने (पा याच े उ चदाबाचे सहा याने) व मनु यबळा ारे  दैनं दन 

साफसफाई देखभाल व करकोळ दु ती  होणे आव यक  आहे. मा. थायी सिमती 
ठराव .७४५८ द.१६/०९/२०२०  व आदेश .ह ेका/आ-५/का व/४१४/२०२० 

द.२४/०९/२०२०  दवसातून   दोनवेळा सशु क  द.०१/०८/२०२० ते ३०/११/२०२०  

पयत काम  करणेस  आदेश देणेत आलेले आहे. स थतीत मे.शुभम  उ ोग यांचा 
मूळ िन वदा कालावधी  मुदत द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात येत आहे.  िश क  व 

पदवीधर  मतदार संघाची  िनवडूक  कामी आचार सं हता  लागू  झा याने ती 
द.०३/१२/२०२०  पयत अस याने  िन वदा िस द करता आली नाह .  यामुळे स ा 
काम कर त असलेले मे.शुभम उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा या  पुण  होईपयत 

अथवा पुढ ल  सहा म हने  ( द.०१/१२/२०२०  ते द.३१/०५/२०२१) जी थम  या 
पूण होईल  तो  पयत  िन वदा दराने काम कर यास मा. थायी सिमती कड ल ठराव 

.७७७५, द.१६/१२/२०२० रोजी मा यता  दे यात आलेली असून कामाचा आदेश 

.ह ेका/आ-५/का व/ १८/२०२१ द.१४/०१/२०२१ अ वये दे यात आलेला आहे. 

स थतीत मे.शुभम  उ ोग यांचा थम मुदत वाढ िन वदा कालावधी  मुदत 

द.३१/०५/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे.  तथा प कोरोना वषाणूचा ादुभाव मोठया 
माणावर सु  आहे. िन वदा या काम सु  कर यात आले असून  यास बराच 

कालावधी लागणार अस याने  स या काम कर त असलेले मे.शुभम उ ोग  यांनाच 

पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  सहा म हने ( द.०१/०६/२०२१  ते 

द.३१/०८/२०२१) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  िन वदा  दराने काम करणेस 

वचारणा केली असता यांनी द.१८ /०५ /२०२१ होकार दश वलेला आहे. स थतीत  

उपरो   भाग मांक नुसार १३२८ शौचालय /मुता-यां  पैक  खालील माणे ११५४  

शौचालय /मुता-या  यांची साफ सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढ ल 

माणे –  
 

     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 
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 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 (कामगार क याण अिधकार  यांचे काक/०३/का व/५९/२०२१ 
द.१७/०२/२०२१) ०१ वेळच ेसाफ सफाई कर ता ८,०५,२२०/- इतका ितमहा खच येत 

आहे. दवसातून दोन वेळच े साफ सफाई करावयाची झा यास र. .१६,१०,४४०/- 

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

दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याच े वेतनात होणा-या  बदलानुसार)  देणे आव यक आहे.  

तर  उपरो  माणे नमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांना िन वदे नुसार १ व आताचे 
मागणी नुसार १ अस े२ सशु कसह  काम कर यास द.०१/०६/२०२१ पासून तीन म हने 

पयत मुळ िन वदेतील व करार ना यातील अट -शत नुसार  बंधनकारक क न 
द.०१/०६/२०२१ ते  द.३१/०८/२०२१ र. .४८,३१,३२०/- (अ र  र. . 
आ ठेचाळ स लाख एकतीस हजार तीनशे वीस फ ) अथवा  य  येणारा खच 

( कमान वेतन दरानुसार वेळो वेळ   कमचा-यांच े वेतनात होणा-या बदला नुसार) 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३२)  यशवंतराव च हाण मृती णालयातील कामाचा वाढता याप वचारात घेता  
ता पुर या/अ थायी व पात व वध वग - १, २, ३, ४ चे पदे सहा म हने 

कालावधीसाठ   वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात  कटन िस द 

क न िनवड या राबवून भरणेत येतात. याम ये  खालील कारचे व वध पदे 
मंजुर असून यांना कामगार क याण वभागाकड ल  आदेश .काक/३/का व/ 
९४/२०२० द.१२/०२/२०२० नुसार वायसीएम णालयाकर ता मंजुर अ थायी 
व वध मानधन पदांचे कामगार क याण वभागकड ल प  .सुधार त कुशल 
कामागर व अकुशल कामगार असे वग करण क न यांना कमान वेतन/ 
मानधन दरानुसार खालील माणे   दनांक ०१/०१/२०२१ पासून सुधार त मानधन 
लागु करणे आव यक आहे. 

अ. .  अ थायी पदनाम 

आदेश .काक/३/का व/९४/२०२० 
द.१२/०२/२०२० नुसार व आदेश 
.वायसीएमएच/७/का व/२८३/२०२१
द.०२/०३/२१  अ वये स याचे  

कमान व वेतन/मानधन दरमहा  

र.  

 कामगार क याण 
वभागाकड ल प  
.काक/३/का व/५९/२०२१ 
द.१७/०२/२०२१ नुसार  
द.०१/०१/२०२१ ते 
द.३०/०६/२०२१ या 
कालावधीकर ता सुधार त देय  

कमान वेतन/मानधन दरमहा 
र.  

शेरा 

कुशल कामगार 

१ टाफनस २२९३४/- २३५००/-   

२ ए.एन.एम २२९३४/- २३५००/-   
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३ लॅब टे निशयन २२९३४/- २३५००/-   

४ 
ने  िच क सा 
सहा यक 

२२९३४/- २३५००/-   

५ ऑ डओलॉजी ट २२९३४ २३५००/-   

६ फामािस ट २२९३४/- २३५००/-   

७ सां यक  २२९३४/- २३५००/-   

८ 
लॅड बॅक 
टे निशयन 

२२९३४/- २३५००/-   

९ लॅड बॅक कांऊ सीलर २२९३४ २३५००/-   

१० एम.एस.ड यु २२९३४/- २३५००/-   

११ फ जओथेर प ट २२९३४/- २३५००/-   

१२ ए सरे टे निशयन २१७४२/- २३५००/-   

१३ ई.सी.जी टे निशयन २१७४२/- २३५००/-   

१४ 
डायलेिसस 
टे निशयन 

२१७४२/- २३५००/-   

१५ डाटाएं  ऑपरेटर २१७४२/- २३५००/-   

अकुशल कामगार 

१६ ीक  मदतनीस १९९५५/- २०५००/-   

१७ पु ष क  मदतनीस १९९५५ २०५००/-   

१८ 
सफाई कामगार   
(शव व छेदन) १९९५५ २०५००/-  

                    वर ल माणे पद यु र सं था यशवंतराव च हाण मृित णालय 
येथ ेमानधनावर नेमणुक करणेत येणा-या तंभ २ म ये नमूद केले या व वध 
१८ कारचे मानधनावर ल पदांना  कामगार क याण वभागाकड ल प ा वये 
रकाना .२ म ये नमुद केले या  अ. .१ ते १५ पदे ह  कुशल कामगार व 
अ. . १६, १७, १८ ह पदे अकुशल कामगार या सं ेत वग करण क न यानुसार 
रकाना .४ म ये नमुद के या माणे सुधार त कमान वेतन/मानधन कुशल 
कामगाराना येक  र. .२३,५००/- व अकुशल कामगारांना येक  
र. .२०,५००/- ित म हना िन त केले या रकमेनुसार मानधन 
द.०१/०१/२०२१ पासुन लागू क न व यानुसार फरकासह र कम अदा करणेस 
व याकर ता  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  

िनवासी, किन  िनवासी, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट युट , आय.सी.यु 

एम.ओ व बी.ट .ओ डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.१४/०६/२०२१  रोजी Walk 

In Interview  कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी-३, किन  िनवासी-६, 

वै कय अिधकार  सी.एम.ओ-४ व िश ट युट -१  असे एकूण १४ उमेदवारांची 
िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद 
केले या  व र  िनवासी-३, किन  िनवासी-६, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ-४ व 
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िश ट युट -१ या उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  

आदेशाचे तारखेपासून  िनयु  करणे व याकामी य  येणा-या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४)   मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात व र  िनवासी-६१, किन  िनवासी-६३, वै कय अिधकार  
सी.एम.ओ-५,िश ट युट -८ व बी.ट .ओ-२ पदे सहा म हने कालावधीकर ता 
भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  
उमेदवारांमधून दंतरोग वभागाचे ३ पदे वगळता इतर उमेदवारांची गुणाणु मे व 
आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे. िनवड झाले या  व र  िनवासी-२३, 

किन  िनवासी-३१,  वै कय अिधकार  सी.एम.ओ-३, िश ट युट -६ व बी.ट .ओ-
२ असे एकूण-६५ उमेदवारांना दले या िनयु स  काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह लगत उ र पुवस ी े  आंळद  व उ र 
प मेस ी े  देहू अशी दोन ितथ े े असुन दरवष  लाख या सं येने भा वक 
आंळद  व देहू येथे येत असतात. स थतीत देहू आळंद  हा माग बीआरट एस 
वभागामाफत वकिसत करणेत आलेला आहे. याच ३०.०० मी. ं द या 
मागाव न भा वक आळंद  ते देहू असा पायी वास करत असतात. महारा ातुनच 
न हे तर इतर रा यातुनह  या ितथ े ास भेट दे याकर ता भा वक येत असुन 
यांचा या मागावर ल बहुतेक सवच वास पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

ह तुन होत असतो. तथा प या मागावर मनपा माफत कोठेह  वागत कमान 
अथवा वेश ार उभारणेत आलेले नाह . सदर र यावर पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह त देहू कडुन येताना तळवडे प रसरा या सुरवातीस वागत 
कमान उभारणेची थािनक नागर क व नगरसद य मागणी कर त आहे. तसेच 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च ेअंदाजप कात वशेष योजना या 
लेखािशषा अंतगत पान .४५ अ. .१६३ वर र. .६,००,००,०००/- इतक  शासक य 

मा यता घेणेत आली आहे व र. .७६,३५,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली आहे. देहू 

आळंद  र यावर देहू मनपा ह वर कमान उभारणेकामी वा तु वशारद हणुन 

नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत 

आले होते. याचा तुलना मक त ा खालील  माणे आहे. 
                  तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 
 

अ. . क प यव थापन स लागाराच ेनाव ा  दर शेरा 

१ मे. कमया १.९५% L1 

२ मे. कमया असोिसए स आ कटे ट अँड लॅनस १.९८% L2 

३ मे.िश पी आ कटे ट अँड लॅनस १.९९% L3 
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                           वर ल तुलना मक त यानुसार मे. कमया  यांचा १.९५% इतका लघु म दर ा  
झालेला आहे. सदर कामाचे िनयोजन क न आराखडे तयार करणे,  शोिभकरणाचे 
बाबींचे दरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे 
इ. (Pre Tender) व िन वदाप ात(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. 
महारा  शासन नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर 
क प अहवाल तयार करणे. क प यव थापन स लागार शु क व यां या 
दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ 

ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे वषयां कत 
कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत 
क न, फ  अदा करणेत येईल. 

अ. . क पा या/कामा या गतीचा 
ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार 
शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 

महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान 

महाअिभयानांतगत 
क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  
ा  कोटेशन नुसार देय 

र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 
आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर 
०.५०%+ .मा.-

०.२५%) 

०.५० (ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

०.४५ (ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१२%) 

२ 
क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानतंर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

एकुण ३.००% २.००% १.९५% 

         मे. कमया यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा 
कमी आहे. यामुळे मे. कमया यांची वा तु वशारद हणून नेमणुक करणेस व 
महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा 
वकृत र कमे या १.९५% फ  मे. कमया यांना िन वदापुव (Pre Tender) व 

िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३६)  मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ     
(1 ते 31) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
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याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३७)  आरो य मु य कायालयाकड ल ई-िन वदा नोट स ं .२/२०१८-१९ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय 
प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दंन 
साफसफाई करणे या कामासाठ  द.०१/१२/२०१८ ते द.३०/११/२०२० या ०२ 
वष कालावधीसाठ  करारनामा क न मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा. 
िल. यांची ठेकेदार हणून नेमणूक आली होती.  सदर कामाची मुदत 
द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात आली होती.  या कामाची न वन िन वदा कायवाह  
सु  अस याने, या कामास द.०१/१२/२०२० ते द.३१/०५/२०२१ या ०६ म हने 
कालावधीचा करारनामा क न मुदतवाढ दे यात आली होती.  सदरची मुदत 
द.३१/०५/२०२१ रोजी संपु ात आली असून, या कामाची न वन िन वदा 
कायवाह  अंितम ट यात अस याने सदर कामास माहे जुन व जुलै २०२१ या 
०२ म हने कालावधीसाठ  अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  
जे थम पुण होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .११,४३,७३४/- चे खचास अथवा य  होणा-या खचास तसेच 
मनपा/शासन िनणयानुसार भ व यात कमान वेतन दरात वाढ/घट झा यास, 
यानुसार बल अदा करणेस, सदर कामाचा करारनामा करणेस महारा  

महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/9/2020-21 अ वये "ब" ेञीय 

कायालया अंतगत भाग .18 मधील िचंचवड, केशवनगर प रसराम ये वा षक 

ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे. वशाल 
िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .37,49,980/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,49,980/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,980/- पे ा 31.15% कमी हणजेच 
र. .25,81,861/- + रॉय ट  चाजस र. .15,137/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .25,96,998/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/9/2020-21अ वये तळवडेगाव 

प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.देव क शन 
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िन.र. .29,99,406/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार चारशे सहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,406/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,406/-  पे ा 12.77% कमी हणजेच र. .26,16,382 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .13,092/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,29,474/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४०)  मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    
(1 ते 25) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४१)  मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ 
(१ ते ४) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स 
अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 

िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४२)  मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०२०-२१ बाब .०१ 
अ वये से.नं.२७ नसर  व तळवडे गायरान ग अ नं.१ ब येथे वृ ारोपणाची रोपे 

तयार करणेकामी   मे. यु भारतीय  ऍ ो केिमक स िन वदा र. .४७,०५,२१५/- 
(अ र  र. .स ेचाळ स लाख पाच हजार दोनशे पंधरा फ ) पे ा ५.४०% या 
कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने १२ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .४४,५१,१३३/-   (अ र  र. .च वेचाळ स लाख ए काव न हजार एकशे 
तेहतीस फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन 
राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४३) पं.िचं.मनपा या व वध सेवा सु वधा पुर वणे कामी व वध इमारतींची ड े ीय 

कायालयात उभारणी कर यात आलेली आहे. सदर ठकाणी मनपा या व वध सेवा 
सु वधांचा लाभ घे यासाठ   मा. नाग रक, तसेच शाळांम ये व ाथ  येत असतात 

सदर ठकाणी वजेचा शॉक बसु नये या कर ता वज संच मांडणीचे प र ण क न घेणे 

आव यक आहे. या कामी सदर इमारतींच ेइले कल से ट  ऑड ट क न घेणे कामी 
मा.मु य अ नशमन अिधकार  यांनी प  .अ न/०१/का. व/२२३/२०२० 

द.२७/०४/२०२० अ वये कळ वल े आहे. यानुसार ड े ीय कायालय प रसरातील 
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एकूण २८ इत या  मनपा  इमारतींचे  इले कल  से ट  ऑड ट क न घेणे 

आव यक  व  म ा  आहे. सदर या कामाच े PWD DSR सन  18/19 (GST 

वरह त) नुसार अंदाजप क तयार कर यात आले असुन अंदाजे र. .८६,१२७/- इतका 
खच अपे त आहे. सदर या कामाकर ता सन 21/22 या मुळ अंदाजप कात र. .१० 

ल  इतक  तरतुद लेखािशष करकोळ देखभाल दु ती यावर पा. . ६५८ अ. . २२ 

वर कर यात आली आहे. सदर या कामाच े अंदाजे र. .५० ल  इत या रकमेस 

शास कय मा यता मा. महापािलका सभा ठराव .६३२ द.३१/०३/२०२१ अ वये 

शास कय मा यता मंजूर केली आहे. सदर या कामाच े र. .८६१२७/- यांस मा. 
कायकार  अिभयंता ( व) यांनी तां ीक मा यता मंजूर केली आहे.  सबब तुतच ेकाम 

तातड ने पुण करावयाच ेअसलेने या कामाच ेर. .६८,१५०/- च ेकोटेशन नोट स इकड ल 

कोटेशन नोट स . DZ/Elect/Vakad/१३९/२०२१ द.२०/५/२०२१ अ वये िस  

कर यात आली होती. सदर या कोटेशन नोट स ारे ा  लघु म दरधारक यांचा 
तुलना मक त ा तयार कर यात आला असुन, सोबत जोड यात आला आहे. यानुसार 

एज सी मे.PPS एनज  सो युश स यांच े५% कमी अस ेदर ा  आहेत. सदर एज सी 
यांना इकड ल प  . ड /े व/वाकड/१५४/२०२१ द.११/६/२०२१ अ वये दर कमी 
करणेबाबत वचारणा कर यात आली होती. यानुसार सदरच ेकामाकर ता एज सीने 

यांचेकड ल द.१४/६/२०२१ या प ा वये सुधा रत दर ५.२% कमी असा दलेला आहे. 

सबब तुत काम लघु म दर धारक एज सी मे.PPS एनज  शो युशन ा. िल. 

यांचेकडून कोटेशन प दतीन ेकरारनामा न करता करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .४४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .32-20/2020-2021 अ वये 

थेरगावातील बला हॉ पटलसमोर ल, हॉटेल होमटेल जवळ ल  र ता ं द करणात 
येणारे मरा व व कंपनीचे उ चदाब  खांब व तारा हल वणे या कामाकर ता मे. ी 
ओम इले क स िन वदा र. .56,26,844/- (अ र  र. .छप न लाख स वीस 
हजार आठशे च वेचाळ स फ ) पे ा -24.54% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .42,46,016/- पयत काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार क राह ल तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी ठेवणे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलम ये अ त वात असले या को वड केअर सटर 

(CCC) खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ/खाजगी सं था यांना चाल वणेस 
देणेकामी तसेच खाजगी ठकाणी वर ल सं थांमाफत (CCC) चाल वणेस 
देणेबाबत. Expression Of Interest (EOI) .०३/२०२०-२१ अ वये सी द करणेत 
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आलेले होते. ए/बी/सी कॅटेिगर  मधील बेडचे सं येनुसार दर माग वणेत आलेले 
असुन यानुसार बी कॅटेिगर  अंतगत मे.डॉ.िभसे म ट पेशािलट  हॉ पटल यांना 
येथे तातड ने को वड सेटंर चालु करणेकामी मा.अित.आयु  .२ यांच ेमा यतेने 
कामाचे आदेश .आमुका/११/का व/१९६/२०२० द.०१.०८.२०२० 
र. .१,३५,००,०००/- (र. .५०० ित बेड ित दवस ितन मह या कर ता) 
देणेत आलेले होते.  मे.डॉ.िभसे म ट पेशािलट  हॉ पटल यांना कामाचे आदेश 
दले माणे काम चालु कर यात आलेले होते. यांना झाले या दवसांचे बल 
पुढ ल माणे आदा करणेत आलेले आहे. 

अ. . बलाचा कालावधी दवस र कम पये 

०१ ०५.०८.२०२० ते १५.०९.२०२० ४२   ४९,४७,०००.०० 

०२ १६.०९.२०२० ते ३०.०९.२०२० १५   १७,४८,७००.०० 

०३ ०१.१०.२०२० ते ०७.१०.२०२० ०७     ८,२२,५००.०० 

   ६४  ७५,१८,२०० .०० 

मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३५७ द.०८.०२.२०२१ एकूण 
र. .१८,३५,६००/-  साठ  मंजुर  घेणेत आली आहे वा त वक पाहता एकूण 
र. .२५,३५,०००/- साठ  मंजुर  घेणे अपे ीत होते तर  उवर त र. .६,९९,४००/- 
(अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार चारशे फ ) च े खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनगड  से. .२३ जलशु द करण क ासाठ  
व प लोर न वायु पुर वणे या िन वदा अट  व शत  अ वये  मे.रंग रसायन 

यांना २५% वाढ व ( हणजेच १७९ टनर) यांस िन वदा दर र. . १२,७५०/- 
ती टनर माणे र. .२२,८२,२५०/- इत या र कमेस, मे.आय डयल केिमकल 

(इं) ा.िल. यांना २५% वाढ व ( हणजेच ६० टनर) यांस िन वदा दर 

र. .१२,७५०/- ती टनर माणे र. .७,६५,०००/- इत या र कमेस आ ण 
मे.जी.एस.कमिशयल काप . यांना २५% वाढ व ( हणजेच ६० टनर), आ ण 
यांस िन वदा दर र. .१२,७५०/- ती टनर माणे र. .७,६५,०००/- इत या 
र कमेस या माणे पुरवठाधारकांकडून एकूण २९९ टनर घेणेसाठ  िन वदा दर 
र. . १२,७५०/- ती टनर माणे र. .३८,१२,२५०/- इत या वाढ व र कमे या 
खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. से. .२३ 

जलशु द करण क ासाठ  व प लोर न वायुचा वाढ व पुरवठा घेणेसाठ  

पुरवठाधारकांना वर ल नमूद माणे मे.रंग रसायन यांना र. .२२,८२,२५०/- 
इत या र कमेस, मे.आय डयल केिमकल(इं) ा.िल. यांना र. .७,६५,०००/- 
इत या र कमेस आ ण मे. जी. एस. कमिशयल काप . यांना र. .७,६५,०००/- 
इत या र कमेस हणजेच व प लोर न वायु खरेद साठ  एकूण 
र. .३८,१२,२५०/- (अ र  र. .अडतीस लाख बारा हजार दोनशे प नास फ ) 
इत या वाढ व र कमे या खचास देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४७) मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ   

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .४८) वै कय वभागाकड ल जा. .वै /९/का व/१०७७/२०२१ द.२३/६/२०२१ या 
प ा वये मागणी केलेनुसार महानगरपािलके या व वध णालयांम ये सु  
असले या लसीकरण क ासाठ , टे ट ंगसाठ  तसेच मनपाचे व वध 

णालयांतगत को वड -19 पोटल/ पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेचे डॅशबोड 
/आयसीएमआर पोटल इ. ठकाणी मा हती अ यावत करणेकामी तसेच 
शासनास दे यात येणारा अहवाल तयार करणेकामी  डेटा ए चे कामकाज 
करणेक रता  ३ म हने कालावधीसाठ  डेटा ए  ऑपरेटरची नेमणूक करणे 

आव यक आहे. सदर कामकाजासाठ  मनपाम ये एक वष कालावधीसाठ  कोपा-
पासा िश ण पुण केले या िश णाथ ना मनपातील तसेच को वड-19 बाबतचे 
कामकाजाचा अनुभव अस यामुळे  सदर िश णाथ ची नेमणुक करणे श य 
आहे. सदर कमाकाजाक रता ित डेटा ए  ऑपरेटर ित म हना र.  १९,७०५/- 

(अ र  र. .एकोणीस हजार सातशे पाच फ ) एवढा खच अपे त आहे. यानुसार 

एकूण ४० डेटा ऐं  ऑपरेटरसाठ  ३ म हने कालावधी क रता एकूण र.  २३,६४,६००/-

(अ र  र. .तेवीस लाख चौस  हजार सहाशे फ ) इतका खच अपे त आहे. 

सदरचा खच भांडार वभागाकड ल  “कोरोना िनधी”  या लेखािशषा मधून करणेस व 
सदर या नेमणुक स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये युकर मायकोिसस  णसं या 
वाढत अस यामुळे मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात  युकर 
मायकोिसस संसग झाले या बािधत णांवर वै कय उपचार केले जातात.  
याकर ता Tab.Posaconazole 100mg  ची तातड ने आव यकता असलेने वै कय 
वभागाचे म यवत  औषध भांडार वभागाची मागणी ा  झाली आहे. सदर 
औषधाचा बाजारात तुटवडा असलेने तसेच  सदर औषध े औषधाचे िन वदेत 
समा व  नसलेने उपल ध होणेस अडचण िनमाण झाली आहे. स थतीत 

मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालया कर ता Tab.Posaconazole 100mg 

उपल ध होत नसलेने बाजारातुन िमळेल तेथुन िमळेल या दराने खरेद  करणेकामी 
मे. ी वनायक फामा. यांचेकडुन MSD या कंपनीच ेदर र. . 810/- + GST या दराने 

एकुण 2000 Tab.  थेट प दतीने  एकुण र. .16,20,000/- (अ र  र. .सोळा लाख 
वीस हजार फ ) + GST ची खरेद  कर यात आलेली आहे.  सदरच ेखचास भारतीय 

साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ ,सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक 

१३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ 
व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७ (३) (क) 

तसेच  महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२) (२) नुसार मे. ी वनायक 
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फामा. यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास 

काय र देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये युकर मायकोिसस  णसं या 
वाढत अस यामुळे मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात  युकर 
मायकोिसस संसग झाले या बािधत णांवर वै कय उपचार केले जातात.  
याकर ता Tab.Posaconazole 100mg, inj.Posaconazole 300mg, 16.7ml  ची 

तातड ने आव यकता असलेने वै कय वभागाचे म यवत  औषध भांडार 
वभागाची मागणी ा  झाली आहे. सदर औषधाचा बाजारात तुटवडा असलेने 

तसेच  सदर औषध े औषधाचे िन वदेत समा व  नसलेने उपल ध होणेस अडचण 

िनमाण झाली आहे. स थतीत मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सदर टँबलेट/ 

इंजे शनच े  पुरव या कर ता वेळोवेळ  आदेश पार त क न Tablet/ Vials या 
सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दले होते. या माणे मनपाच े यशवंतराव 

च हाण मृती णालया कर ता सोबतच े प  अ नुसार अ. .१ ते ८ 

पुरवठाधारकाकडुन  Tab.Posaconazole 100mg  खरेद कामी  एकुण 1960 Tablet 

 थेट प दतीने  एकुण र. .10,67,446/- ची खरेद  कर यात आलेली आहे.  तसेच  

सोबतच े प  ब नुसार मे.अ रहंत केमी ट एलएलपी यांचेकडुन inj.Posaconazole 

300mg 16.7ml खरेद कामी एकुण 8 Vials थेट प दतीने एकुण र. .54,400/- ची 
खरेद  कर यात आलेली आहे. अस े युकर मायकोिसस आजारावर ल  औषध े एकुण 

र. .11,21,846/- (अ र  र. .अकरा लाख एकवीस हजार आठशे सेहेचाळ स फ ) 

ची खरेद  कर यात आली आहे.  सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 

१८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/ २०२० व १४/०३/२०२० 

व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५० , महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (३) (क) तसेच महापािलका 
अिधिनयम अनुसुची करण ५ (२) (२) नुसार सोबतच े प  अ व प  ब नुसार 

पुरवठाधारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास 

काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालयातील कान नाक व घसा 
या वभागाक रता युकरमायकोिसस या आजारावर उपयायोजना करणेकामी 
तातड ने उपकरणे/सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना मांक २३/२०२१-२२ 
मधील ा  िन वदाधारक १) मे. ाईम स जकल अँ ड फॉमा िचंचवड यांच ेFess 

set with FULL HD CAMERA System, (िन वदेतील पेिस फकेशन माणे)  १  
नग  या उपकरणे/सा ह य खरेद कामी  ित नग र.  ६७,१९,९९९/-  + 
GST(अंदाजप कय र. . ६३,००,०००/-+ GST पे ा ६.६६ ट के जा त)      
२) M/S.UNIQUE ENDOSERVICES, PUNE यांचे Debrider, Otology micro – 

drill and Stapes drill system - Withconsumables, (िन वदेतील पेिस फकेशन 
माणे)   १  नग  या उपकरणे/सा ह य खरेद कामी  ित नग र. .३५,६१,२८०/-+ 
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GST (अंदाजप कय र. .३६,००,०००/- +  GST पे ा १.०७ ट के कमी) या 
माणे  एकुण र. .  एकुण र.  १,०२,८१,२७९/- + GST (अ र  र. . एक कोट  

दोन लाख ऐ याऐंशी हजार दोनशे एकोणऐंशी फ )  चे (अंदाजप कय र. . 
९९,००,०००/- +  GST पे ा ३.८५ ट के जा त) खचास व यांचे बरोबर  
साथरोग अिधिनयम साथरोग अिधिनयम १८९७, शासन सावजिनक आरो य 
वभाग अिधसुचना दनांक १३ व  १४ माच २०२०, आप ी यव थापन कायदा 
२००५ मधील कलम ४१ व ५०,  महानगरपािलका अिधिनयम ६३ (६)  व ७३ 
(क),  नुसार करारनामा क न खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                                              
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   

पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१२१२/२०२१ 
दनांक -  २५/०६/२०२१ 

 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात 

वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 



25 
 

( .इ ेका/िन-६/का व/३१६/२०२१ द.१८/०६/२०२१ वषय .२१ चे लगत) 

 
 



26 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/४२८/२०२१ द.१७/०६/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( . था/िन/उ ान-मु य/का व/३५२/२०२१ द.१८/०६/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 
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( .ब ेका/५अ/का व/३७९/२०२१ द.१८/०६/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/५२८/२०२१ द.२१/०६/२०२१ वषय .२५ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/७५७/२०२१ द.२१/०६/२०२१ वषय .२६ चे लगत) 
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(वायसीएमएच/७/का व/९४८/२०२१ द.१८/०६/२०२१ वषय .३३ चे लगत) 
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(वायसीएमएच/७/का व/९४५/२०२१ द.१६/०६/२०२१ वषय .३४ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/७५८/२०२१ द.२१/०६/२०२१ वषय .३६ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१८९/२०२१ द.२२/०६/२०२१ वषय .४० चे लगत) 
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52 
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( .ब े/लेखा/५/का व/२२४/२०२१ द.२२/०६/२०२१ वषय .४१ चे लगत) 
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( .मभां/०८/का व/१०९५/२०२१ द.२३/०६/२०२१ वषय .५० चे लगत) 
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