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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/५२१/२०२० 
                                               दनांक - १५/०५/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक २०/०५/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२०/०५/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 
आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                         
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                       नगरसिचव 
                                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  
      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १७२ 
 
दनांक - २०/०५/२०२०                                वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२०/०५/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ)  दनांक ०४/०५/२०२० रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १६९) सभावृ ांत कायम 

 करणे. 
आ) दनांक १३/०५/२०२० रोजी झाले या  सभेचा (कायप का मांक १७१) सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

वषय .१)  मनपाचे “फ े ीय कायालया अंतगत कृ णानगर व इतर ठकाणी हॉ ह ऑपरेशनकर ता 
मजुर कमचार  पुर वणे” या कामाची िन वदा .१९/०५/२०१८-१९ नुसार ठेकेदार 
“मे.शुभम उ ोग ” यांना  दनांक  २०/०९/२०१९ रोजी कामाचा आदेश देणेत आला आहे. 
सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच दनांक १९/०९/२०२० पयत आहे. सदर कामात 
िचखली, जाधववाड , कुदळवाड , कृ णानगर, मोरेव ती, िचखली गावठाण, पीनगर, तळवडे 
गावठाण, वेणीनगर, शरदनगर, सुदशननगर, नेवाळेव ती, पाट लनगर, िनगड , यमुनानगर, 

से.२२ ओटा क म, इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  
हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या कामाचा समावेश आहे. या कामास 

मुळ शास कय मा यता र. .४४,००,०००/- एवढ  आहे.सदर कामाची मूळ िन वदा 
र. .२७,९५,९४६/- इतक  असून ठेकेदाराचा दर ०.६% जा त दराने हणजेच र. .२८,१२,७२२/- 

इतक  वीकृत क न मा. थायी सिमती ठराव .५७२३  द. १८/०९/२०१९ मा यता िमळालेली 
आहे.सदर काम ९५% पूण झालेले आहे. अशा कार या कामाची िन वदा या जानेवार  

२०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चाल ूअसताना या दर यान कोरोना वषाणू या 
(Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क 

अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  थांबलेली आहे. स थतीत चालू असले या वर 

उ लेख केले या भागात पाणीपुरवठा कर यासाठ  चालू काम सुधा रत कर याची आव यकता 
असून नवीन कामाची िन वदा या पूण होईपयत, सदर काम चालू ठेव यासाठ  या 
कामासाठ  सुधा रत खच र. .७४,६१,५८१/- इतक  येत आहे. यामधून मूळ खचा या 
मा यतेची र. .२८,१२,७२२/- वजा जाता येणा या वाढ व खच र. .४६,४८,८५९/-. इतका होणार 

आहे. तसेच या कामासाठ  येणा-या वाढ व खचास व अंतगत वाढ घट कर या या तावास 

मा. थायी सिमतीची खालील माणे मा यता घेणे आव यक आहे. 
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वाढ घट त ा 

अ  

उपलेखािशष  
अथवा कामाचे  

नाव  

पान 
./ 

अनु .

सन २०२०-२१ 
चा मूळ  

अंदाज र. .   

वाढ करावयाची 
तरतूद र. .  

घट करावयाची 
तरतूद र. .  

सन २०२०-२१ 
साठ  एकूण 
आव यक तरतूद 
र. .  

 

१ 

 

 

 

 

 

 

लेखािशष - 
फ े ीय कायालय 
पाणीपरुवठा  वभाग 
महसुली खच 

“फ े ीय कायालया 
अंतगत कृ णानगर व 
इतर ठकाणी हॉ ह 
ऑपरेशनकर ता मजुर 
कमचार  पुर वणे” 

८६८/
१४ 

० ४६,४८,८५९ ० ४६,४८,८५९ 

२ 

“फ े ीय कायालया 
अंतगत कृ णानगर व 
इतर ठकाणी हॉ ह 
ऑपरेशनकर ता मजुर 
कमचार  पुर वणे” 

८६९/
२६ 

६८,१२,००० ० ४६,४८,८५९ २१,६३,१४१ 

 एकूण  ६८,१२,००० ४६,४८,८५९ ४६,४८,८५९ ६८,१२,००० 

सदर कामासाठ  येणारा वाढ व खच र. .४६,४८,८५९/- ( अ र  र. .सेहेचाळ स लाख 
अ ठेचाळ स हजार आठशे एकोणसाठ फ ) व अंतगत वाढ घट कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु (COVID-19) संसगाचा 
धोका िनमाण झाला असून सदर आजाराचा ादुभाव रोखणे तसेच सदर आजाराचा 
संसग झाले या नागर कांना ( णांना ) जा तीत जा त मदत महापािलके या वतीने 

पोहोचव या या ीने महापािलका तरावर अनेक तातड या उपाययोजना कर यात 
आले या आहेत. आप कालीन प र थतीम ये नागर कांना वेळेत मदत देणेकामी 
महापािलकेतील जा तीत जा त त  अिधकार / कमचार  उपल ध असणे अ यंत 
गरजेचे आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य सेवेम ये डॉ टस व 
पॅरामेड कल कमचार  यांची सं या कमी आहे. स याचे कोरोना वषाणु या पा भूमीवर 
तातड ने वै क य अिधकार  व इतर पदांची भरती करणे श य नाह .  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सेवेतून डॉ.गंभीर वीणादेवी संजीव, ये  वै क य अिधकार  ा दनांक 

३१/०३/२०२० रोजी िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  झाले या आहेत. डॉ.गंभीर ा तालेरा 
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णालय िचंचवड या ठकाणी  णालय मुख हणून कायरत हो या. कोरोना वषाणुचा 
ादु भाव रोखने व यावर तातड ने उपाय योजना कर यासंदभात डॉ.गंभीर, सेवािनवृ  ये  

वै क य अिधकार  यां या सेवा सेवािनवृ ीनंतर दे खल आव यक अस याने यांना आदेश 

. शासन/१/का व/४६२/२०२० दनांक ०१/०४/२०२० अ वये आदेशाचे दनांका पासून ०६ 

म हने कालावधीकर ता शासन िनणय .संक ण-२७१५/ . . १००/१३ दनांक १७ डसेबर, 

२०१६ मधील अट  व शत चे अिधन राहून व मािसक पा र िमकाचे िन त होणा-या रकमेवर 

ता पुर या व पात िनयु  दे यात आलेली आहे. यामुळे सदरचे िनयु स व या 
अनुषंगाने यांना देणेत येणारे मािसक पा र िमकाचे खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३)   कोरोना ितबंधा मक उपाययोजना  वषयक  माह ती  नाग रकांना देणेकामी पेड फेसबुक 
सु वधा उपल ध क न देणेबाबत मनपा संकेत थळावर कोटेशन नोट स .०१/२०२०-२१ 
द.२८/०४/२०२० रोजी िस  क न पुरवठा धारकांकडुन िसलबंद िलफा यात दरप के 
माग वणेत आलेली होती. वषयांक त कामकाजासाठ  एकूण ३ दर प के ा  झालेले 
होते.  ा  दर प कांपैक  लघु म दरधारक मे. डझायर ा फ स यांचे र. .२,८३,५५४/- 
(अ र  र. .दोन लाख याऐंशी हजार पाचशे चौ प न फ ) सव करांसह त असे दर 
ा  झाले असून ते अंदाजप क य दरापें ा २.२२ ट के कमी आहेत.  ा  लघु म दरांचा 
वचार करता र. .२,८३,५५४/- सव करांसह त इतका खच अपे त आहे. यानुसार 
संबिधतांना आदेश . मात व/११/का व/७४/२०२० द. ०५/०५/२०२०  अ वये 
कामकाज आदेश िनगत करणेत आलेला आहे.  मे. डझायर  ा फ स यांना कोटेशन 

नोट स व कामकाज करारनामा यांस अनुस न को वड १९ बाबत नागर कांम ये जाग कता 
िनमाण करणे, सामाजीक अंतर, कंटेनमट झोन बाबत या िनयमांचे काटेकोर पालन करणे 

बाबत सुचना देणे, समाजातील व वध तरावर ल अनुभवी व त  लोकांचे मा यामातुन 

नागर ंकाना मागदशन करणे, को वड १९ बाबत नागर कांनी काय करावे व काय क  नये 

याबाबतची माह ती देणे, मनपा माफत वकिसत करणेत आले या को वड १९ डॅशबोड बाबतची 
मा हती नागर कांना रोजचे रोज उपल घ क न देणे, कंटेनमट झोन या िसमांबाबतचे नकाशे 

िस  करणे, इ या द बाबतची माह ती व कोरोना ितबंधा मक उपाययोजना वषयक माह ती, 
मा. महापौर, मा. आयु  सो., इतर अिधकार  व पदािधकार  यांची नागर कांसोबत लाई ह चचा 
जा तीत जा त नागर कांपयत पोहच वणे इ या द कामी आदेश दनांका पासुन दोन म हने पेड 

फेसबुक सेवा ता काळ उपल ध करणेचे कामकाज दे यास तसेच यांचेसोबत केले या कामाचा 
करारनामा र. . २,८३,५५४/- सव करांसह त  इत या येणा-या खचास व वषयांक त 

कामकाजासाठ  येणारा खच मा हती व तं ान वभागाचे “ई-ग हन स” या लेखािशषाव न 

खच  टाकणे कामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम सुधा रत कलम ७३(क) नुसार 

अवलोकन करणे. 

वषय .४) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) 
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ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ जजामाता णालया या 
नवीन इमारतीम ये कोरोना आयसोलेशन वॉड व आय सी य ु वाडक रता आव यक 
सा ह य पडदे व आय सी यु कंपाटमट थेट प तीने खरेद  करणेकामी येणा-या पये 
5,63,231/- (अ र  र. .पाच लाख ेस  हजार दोनशे एकतीस फ ) चे खचास 
महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण 5(2)(2) नुसार काय र मा यता व मे. टार 
फॅ स, िनगड  यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाकड ल व सव ाथिमक 
शाळेतील संगणक यं णा देखभाल दु तीकामी िन वदा नोट स . २७/२०२०-२१ अ वये 
िस द कर यात आले या कामाक रता मे.एस.बी. इले ॉिन स (पुणे) यांची िनयु  

करणे व याकामी येणा-या र. .२४,१५,३५७/- (अ र  र. .चोवीस लाख, पंधरा हजार, 
ितनशे स ाव ण फ ) चे खचास अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .६)   मे.झेिलकॅन इ फोटेक ा.िल  यांचेकड ल िल टगेशन मॅनजमट सॉ टवेअर म ये  भारतातील 
६०००  पे ा अिधक कोटाची तसेच व वध फमस, तसेच ना.सु ीम कोट, ना.उ च 
यायालय, मा. ज हा यायालये, ाहक यायालये, यु स कोट इ याद  यायालयीन 

कामकाजाची मा हती अित र   ित ाप  सादर करणे, ऑडस  इ याद  तसेच सव 
यायालयातील रोज या रोज झाले या कोट केसेची  मा हती मोबाईल ऍपवरह  ता काळ 

उपल ध होणार आहे. याच माणे सदरचे सॉ टवेअर म ये कोटाकड ल  व वध नोट स 
यांची मा हती वर त उपल ध होणार आहे.  तसेच कोट केसेस या खचाची मा हती  
याम ये ठेवता येणार आहे. मे.झेिलकॅन इ फोटेक ा.िल यांचेकड ल सॉ टवेअर थमतः 
१ वष कालावधीसाठ  थेट प तीने खरेद करणेस व  यासाठ  येणा-या र. .४१,३००/- 
(जी.एस.ट .सह)  खचास  तसेच याची उपयु ा तपासुन पुढ ल कालावधीसाठ  अपडेशन 
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  मनपाचे क, ड व ई े ीय कायालयाचे प रसरातील मैला शु द करण क ामधील लजची 
वाहतूक करणे हे काम िन वदा .HO/ENV/3/1/2017-18 नुसार मे.शुभम उ ोग यांना 
दे यात आलेले आहे. ठेकेदार यांनी सदर काम दनांक १६/११/२०१७ रोजीचे कायारंभ 
आदेशानुसार चालू केले असून आज िमतीस जवळ जवळ ९९% काम पूण केले आहे. 
सदर कामांतगत पं.िचं.म.न.पा.मधील क, ड व ई े य कायालयाचे प रसरातील मैला 
शु करण क ामधील लज मैलाशु द करण क ातून बाहेर नेणे आरो या या ीकोनातून 

आव यक असते. तसेच सदर कामात क, ड व ई भागातील दापोड , कासारवाड , सांगवी, 
पंपळे िनलख, च-होली येथील मैलाशु द करण क ातील लजची मोशी कचरा डेपो पयत 

वाहतुक करणे या कामाचा समावेश आहे. या कामास मुळ शासक य मा यता 
र. .१,५०,००,०००/- आहे.  सदर कामास र. .८३,९८,४५४/- या खचास मा. थायी सिमती 
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ठराव .१२६४ द.०८/११/२०१७ रोजी मा यता दलेली आहे. अ या कार या कामाची िन वदा 
या मे २०२० म ये राबवली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना 

वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात Lockdown घो षत झा यामुळे 

व तां क अडचण अस यामुळे पुढ ल िन वदा कायवाह  थांबलेली आहे. याच माणे अ, ब व फ 

े य कायालयाचे प रसरातील मैलाशु करण क ामधील लजची वाहतूक करणे हे काम 

अंितम करणेत आले आहे. सदर कामांतगत रावेत, आकुड , िचंचवड, भाटनगर, व िचखली या 
मैलाशु करण क ाचा समावेश होता. यामुळे सदर मैला शु द करण क ामधील लजची 
वाहतूकचे काम बंद आहे. यामुळे म.न .पा ह तील नागर  लोकव ती असले या 
मैलाशु द करण क ामधील लज मोशी कचरा डेपो येथे नेणे आव यक आहे. सावजिनक 

आरो या या ीकोनातून वर उ लेख केले या भागातील मैलाशु द करण क ातील लजची 
मोशी कचरा डेपो पयत वाहतुक कर यासाठ  चालू काम सुधा रत कर याची आव यकता असून 

नवीन कामाची िन वदा या पुण होईपयत ३० जुलै २०२० पयत सदर काम चालू 
ठेव यासाठ  या कामासाठ  सुधा रत खच र. .१,००,५१,२११/- इतक  येत आहे. यामधून मुळ 

खचा या मा यतेची र.  ८३,९८,४५४/- वजा जाता येणा-या वाढ व खच र .१६,५२,७५७/- 

इतका होणार आहे. सदरचे काम यापूव या मंजूर िन वदा दराने [(७.२५%)कमी] करणे श य 

आहे. तसेच या कामासाठ  येणा-या वाढ व खचास व अंतगत वाढ घट कर या या तावास 

मा. थायी सिमतीची खालील माणे मा यता घेणे आव यक आहे. 

वाढ घट त ा 

अ.  
उपलेखाशीष अथवा 

कामाचे नाव 

पान 
./ 

अन.ु  

सन २०२०-
२१ चा मुळ 
अंदाज र. . 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
कारावयाची 
तरतूद र.  

सन २०२०-
२१ साठ  
एकूण 

आव यक 
तरतूद 

१ 

लेखाशीष 

पयावरण अिभयां क  
वभाग, भांडवली अक, ड 
व ई े य कायालयाचे 
प रसरातील मैला 
शु करण क ामधील 
लजची वाहतूक करणे 

३६३/१३ २,००,००० १४,००,००० ० १६,००,००० 

२ 

मनपा या मैलाशु करण 
क ा या प रसरात 
लॅ ड के पंगची कामे 
करणे 

३६५/५१ २५,००,००० ० १४,००,००० ११,००,००० 

 एकूण  २७,००,००० १४,००,००० १४,००,००० २७,००,००० 
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            तर  उपरो  बाबी वचारात घेता मनपा या सव भागातील दापोड , कासारवाड , 

सांगवी, पंपळे िनलख, च-होली, रावेत, आकुड , िचंचवड, भाटनगर, व िचखली येथील 
मैलाशु द करण क ातील लजची मोशी कचरा डेपो पयत वाहतुक करणे या कामाची 
तातड  व आव यकता ल ात घेता मे.शुभम उ ोग यांचे वषयां कत यापूव ची मंजूर 
िन वदा .HO/ENV/3/1/2017-18 चे मुळ िन वदा र. .८३,९८,४५४/- म ये वाढ व 
कामानुसार होणार  र. .१६,५२,७५७/- इत या र कमेची वाढ ल ात घेता होणा-या 
र. .१,००,५१,२११/-  चे सुधा रत  खचास मा यता घेणे आव यक आहे.      सबब सदर  

कामा या या ी म ये वाढ क न चालू कामातून िन वदा र कमे या िन वदा मा य 
दराने क न घेणेस व यानुसार होणारे र. .१६,५२,७५७/-  चे वाढ व खचासह होणा-या 
र. .१,००,५१,२११/-चे सुधा रत खचास व अंतगत वाढ घट कर या या तावास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)  सुर ा वभागामाफत ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ अ वये ठेकेदार  प दतीने मनपा 
काय े ात ॅफ क पोिलसांचे मदतीसाठ  १५० ॅ फक वाडन मदतणीस पुर व याचे 
कामकाज आदेश मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल.यांना आदेश 
.सु व/३/का व/२०५/२०२० द.२१/०४/२०२० अ वये दे यात आलेले आहेत. सदर 

सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. सदर िन वदेचा कालावधी 
द.१५/०५/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. तसेच स थतीम ये कोरोना वषाणू 
(को वड-१९) चा ादूभाव रोख यासाठ रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ 
दनांक १३ माच २०२० पासून लाग ू क न खंड २, ३, व ४ मधील तरतुद  नुसार 
अिधसुचना िनगिमत केलेली असून संचारबंद  लागू झाली व या अनुषंगाने २२ माच 
२०२० ला जनता कर यू व २३ माच २०२० पासून लॉकडाऊन लागू असून आज अखेर 
द.१७ मे २०२० पयत आहे. कोरोना वषाणू या ादूभावामुळे पुणे ज हा हा 
महारा ाम ये रेड झोन े ात म ये येत अस याने लॉकडाऊन कालावधी वाढ याची व 
पुढ ल कायवाह स वेळ लाग याची श यता नाकारता येत नाह . सदर िन वदेचा 
कालावधी द.१५/०५/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने  मे. टल इं ट ेटेड 

स ह सेस ा.िल. यांस दनांक १६/०५/२०२० ते दनांक १५/०८/२०२० (तीन म हने) 
या कालावधीक रता मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तसेच कामगार क याण अिधकार  
यांचे कड ल पञ .काक/३/का व/ ९६/२०२० दनांक १३/०२/२०२० अ वये न वन 
कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा 
र. .५२५०/-  व यावर लागू असलेले इतर भ यास हत अदा करणेस व यापुढे 
जानेवार   व जुलैम ये होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने 
कळ व या माणे  य  या तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश 
देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)  सुर ा वभागामाफत ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ अ वये ठेकेदार  प दतीने मनपा 
काय े ात मनपा शाळांचे सुर ेकामी ३१६ रखवालदार मदतणीस पुर व याचे कामकाज 
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आदेश मे.सैिनक इंटेिलज स िस युर ट  स ह सेस ा.िल.यांना आदेश 
.सु व/३/का व/१७२/२०२० द.२१/०३/२०२० अ वये दे यात आलेले आहेत. सदर 

सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. सदर िन वदे या कालावधी 
द.१५/०५/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. तसेच स थतीम ये कोरोना वषाणू 
(को वड-१९) चा ादूभाव रोख यासाठ रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ 
दनांक १३ माच २०२० पासून लाग ू क न खंड २, ३, व ४ मधील तरतुद  नुसार 
अिधसुचना िनगिमत केलेली असून संचारबंद  लागू झाली व या अनुषंगाने २२ माच 
२०२० ला जनता कर यू व २३ माच २०२० पासून लॉकडाऊन लागू असून आज अखेर 
द.१७ मे २०२० पयत आहे. कोरोना वषाणू या ादूभावामुळे पुणे ज हा हा 
महारा ाम ये रेड झोन े ात म ये येत अस याने लॉकडाऊन कालावधी वाढ याची व 
पुढ ल कायवाह स वेळ लाग याची श यता नाकारता येत नाह . सदर िन वदेचा 
कालावधी द.१५/०५/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने  मे.सैिनक इंटेिलज स अँ ड 

िस युर ट  स ह सेस ा.िल. यांस दनांक १६/०५/२०२० ते दनांक १५/०८/२०२० 
(तीन म हने) या कालावधीक रता मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तसेच कामगार 
क याण अिधकार  यांचे कड ल पञ .काक/३/का व/९६/२०२० दनांक १३/०२/२०२० 
अ वये न वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व 
महागाई भ ा र. .५२५०/-  व यावर लागू असलेले इतर भ यास हत अदा करणेस व 
यापुढे जानेवार   व जुलैम ये होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने 
कळ व या माणे  य  या तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश 
देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०)  मनपा या जलिन:सारण मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१) 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 .११)  सुर ा वभागामाफत ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था या उप मा वये सुर ा यव था 
करणेकामी ई िन वदा सुचना .२/२०१६-१७ अ वये ठेकेदार  प दतीने मनपा 
काय े ातील मनपाचे िमळकतींचे सुर ेकामी मे.नॅशनल िस युर ट  स ह सेस यांना  
आदेश .सु व/३/का व/१६९/२०२० द.१९/०३/२०२० अ वये  एकूण ८७५ 
रखवालदारांचे मदतनीस पुर वणेचे आदेश देणेत आले आहे.  सदर सं थेचे कामकाज 
करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. सदर िन वदे या कालावधी 
द.१५/०५/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. तसेच स थतीम ये कोरोना वषाण ू

(को वड-१९) चा ादूभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ 
दनांक १३ माच २०२० पासून लागू क न खंड २, ३, व ४ मधील तरतुद  नुसार 
अिधसुचना िनगिमत केलेली असून संचारबंद  लागू झाली व या अनुषंगाने २२ माच 
२०२० ला जनता कर यू व २३ माच २०२० पासून लॉकडाऊन लागू असून आज अखेर 
द.१७ मे २०२० पयत आहे. कोरोना वषाणू या ादूभावामुळे पुणे ज हा हा 
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महारा ाम ये रेड झोन े ात म ये येत अस याने लॉकडाऊन कालावधी वाढ याची व 
पुढ ल कायवाह स वेळ लाग याची श यता नाकारता येत नाह . सदर िन वदेचा 
कालावधी द.१५/०५/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने  मे.नॅशनल िस यु रट  
स ह सेस यांस दनांक १६/०५/२०२० ते दनांक १५/०८/२०२० (तीन म हने) या 
कालावधीक रता मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचे 
कड ल पञ .काक/३/का व/९६/२०२० दनांक १३/०२/२०२० अ वये न वन कमान 
वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा 
र. .५२५०/-  व यावर लागू असलेले इतर भ यास हत अदा करणेस व यापुढे 
जानेवार   व जुलैम ये होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने 
कळ व या माणे  य  या तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश 
देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२)  भारतीय आयु व ान प रषद, द ली यां या कमान मागदशक मानंकानुसार [MSR 50] 

माणे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयात नीित सिमती आव यक 
आहे. नीित सिमतीत व वध वभागांचे वभाग मुख, त  डॉ टस, वक ल, नीित सिमती 
अ य , औषधशा  त , सामा जक शा  इ. सव अ यागतांची उप थती आव यक 
तथा बंधनकारक असते. मा.महासंचालक, आरो य सेवा, क य औषध मानंक िनयं ण 
सं था, नवी द ली, यांचेकड ल न दणी मांक ECR/1236/ Inst/MH/2019, दनांक ०४ 
जुल,ै २०१९, अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण 
मृती णालय अंतगत पद यु र सं थे या नीित सिमतीस  परवानगी िमळालेली आहे. 

नीित सिमतीत १० सद यांची नेमणूक कर यात आली असून क  शासना या 
मानंकानुसार कमान ५ सद य बाहेर ल आहेत. नजीक या भ व यकाळात यशवंतराव 

च हाण मृती णालयात व वध कंप यांनी ायो जत केलेले अथवा सरकार  सं थांचे 

संशोधन/शोध क प राब व यात येतील, पद यु र सं थेत काम करणारे ा यापक यां या 
बढतीक रता व वध संशोधन क प हाती घेतील. वर नमूद केलेले सव शोध क पांचे काम 

सु  कर यापूव  व शोधिनबंध वै क य िनयतकािलकेत िस द कर यापूव  नीित सिमतीची 
परवानगी घेणे आव यक असते. वर ल सव वषय नीित सिमती या बैठक त सव सद यांसमोर 

सादर करणे आव यक असते. आजपयत नीित सिमती या दोन बैठका पार पड या आहेत.  
भ व यकाळात बैठकांची सं या वषातून ५ ते ६ वेळा होऊ शकते. भ व यकाळात यशवंतराव 

च हाण मृती णालयात राब व यात येणा-या व वध संशोधन/शोध क पांतून 

महापािलकेस आरो य संशोधन क प या सु  कर यासाठ  उपयोग होऊन, मनपा या 
आिथक उ प नात वाढ हो याबरोबर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नावलौक कात भर 

पडेल.  या अनुषंगाने नीित सिमती या सभेस उप थत राहणा-या सद यांना मानधन व 

वासखच देणे आव यक अस याने, नीित सिमती अ य  व सिचव यांना येक सभेसाठ  

र. .३,०००/- (अ र  र. . तीन हजार फ ) व इतर सद य यांना येक सभेसाठ  

र. .१,५००/- (अ र  र. . एक हजार पाचशे फ ) या माणे मानधन तसेच महारा  शासन, 

व  वभाग यांचे कड ल शासन िनणय . वास-१०१०/ . .२/सेवा-५, दनांक- ०३ माच, 
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२०१० नमुद केले नुसार कलोमीटर भ ा (मुंबई नागर  सेवा िनयम, १९५९ मधील िनयम 

४१४(१) आ ण (२) दनांक ०४ डसबर, १९९९ अ वये नमुद केले आहे. या माणे म.न.पा. 
ह बाहेर वा त यास असणा-या नीित सिमती या सद यास येक सभेसाठ   र. .९/- 

(अ र  र. . नऊ फ ) ती कलोमीटर दर या माणे वासखच देणे आव यक आहे. सबब, 

उपरो  माणे खच अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) मा.अनुराधा गोफणे, मा.िन कता कदम यांनी ता वत केले माणे मा.म हला व 
बालक याण सिमती सभा ठराव मांक २६, द.१४/०५/२०२० नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या बालवाडयांमधील मुलांना ाथिमक िश ण वभागामाफत व वध 
कारची बौ दक खेळणी देणे (कपाटासह त) तसेच याबाबतची संपूण शासक य 

कायवाह  व खेळणी वाटप ाथिमक िश ण वभागामाफत करणेस तसेच खरेद कामीची 
संपूण या म यवत  भांडार वभाग व सा ह यांची तां क तपासणी आय.ट .आय 
वभागामाफत करणेत येवून याकामी आव यक असणार  तरतूद नागरव ती वकास 
योजना वभागाकड ल म हला बालक याण योजनेअंतगत असणा-या मदर तेरेसा - 
िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील / ाथिमक शाळेतील मुलां या सवािगण 
वकासा मक योजना या उपलेखािशषातून करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) मनपा या वै कय वभागाने कोरोना (Covid-19) या साथरोगावर ल उपचारासाठ  मागणी 
केलेनुसार व वध णालये / दवाखाने यांचेसाठ  आव यक छपाई सा ह य तातड ने 
छपाई क न पुरवठा करणेकामी महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) व कलम 66 

(3) (क) नुसार अ पमुदत जा हर सुचना .01/2020-21 अ वये माग वले या 
दरप कांम ये मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेले 
दरप क एकूण र. .8,64,750/- लघु म ा  झाले असुन सदरचे दरप क वकृत 
कर यात आलेले असुन यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. यानुसार 
छपाई सा ह य छपाई करणेकामी महानगरपािलका अिधिनयम 66 (3) (क) नुसार 
काय र करारनामा करणेस मा यता व होणा-या खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५) 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 
दराने कामगार उपल ध करणे याकामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल 
सेवा शु कावर िन वदा माग व यात आली होती. यानुसार ८ े य कायालयाकडे 
कमान वेतन दरानुसार ७ सं थांमाफत १५२९ सफाई कामगार पुर व यात आलेले आहे. 
या ७ सं थापैक  ५ सं थांचे कामाची मुदत दनांक २६/१२/२०१९ रोजी संपु ात येत 

असलेने सदर  १ ते ५ या सं थांना दनांक २६/१२/२०१९ ते द. २५/३/२०२० पयत  

व ६ व ७ या सं थांना द. ३१/१२/२०१९ ते द. ३०/३/२०२० पयत मुदतवाढ देणेत 
आली होती. सदर सं थांची मुदत अनु मे द.२५/३/२०२० व द.३०/३/२०२० रोजी 
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संपु ात येत असलेने व यां क प दतीने  र ते साफसफाई कामाची िन वदा या 
अंितम हो याकर ता आणखी अंदाजे ६ म हने कालावधी लागणार असलेने सदर कामास 
६ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या र. .१७,५०,४१,१६६/- 
(अ र  र. .सतरा कोट , प नास लाख, ए केचाळ स हजार एकशे सहास  फ ) इतके 
अथवा य  होणा-या खचास मा यता तसेच संबंधीता ंबरोबर ६ म हने कालावधीचा 
करारनामा क न घेणे तसेच यांना कामाचे आदेश देणे कर ता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

                                                           
 (उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५२१/२०२० 

दनांक – १५/०५/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ       
ठेवणेत आलेली आहेत. 
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(  वषय मांक १० चे लगत )

 
 
 
 


