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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/६७६/२०२० 
                                               दनांक - १७/०७/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २२/०७/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२२/०७/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  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 – १८१ 
 
दनांक - २२/०७/२०२०                                 वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२२/०७/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे आयो जत करणेत 
आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ)  दनांक ०१/०७/२०२० द.ु२.३० वा, द.०८/०७/२०२० द.ु२.१५ वा. व द.१०/०७/२०२० द.ु२.१५   

   वा झाले या सभेचा (कायप का .१७८) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
आ) दनांक ०८/०७/२०२० द.ु२.३० वा. व द.१०/०७/२०२० द.ु२.३० वा झाले या सभेचा  

    (कायप का .१७९) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
ई)  दनांक १५/०७/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८०) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणू (को वड-१९) या संसगज य आजाराचा ादुभाव 
मो या माणात वाढला अस याने वषाणूचा ादुभाव कमी करणेकर ता वै क य 
अिधकार  यां या े ीय कायालयिनहाय फ ड स हल स ्  टम तयार कर यात कऱ यात 
आले या असून या ट मकर ता लागणार  आव यक सुमो त सम काराची  वाहने 
उप ादेिशक प रवहन कायालय पंपर  िचंचवड यांचेकड ल मंजूर दरा माणे उपल ध 
करणेबाबत कळ वणेत आले होते. मा.उप ादेिशक प रवहन कायालयामाफत 
मे. ी.िशवसमथ ॅ ह स भोसर  यां याकडून आव यकते माणे लागणार  वाहने फ ड 
स हल स टमकर ता द.२०.०३.२०२० पासून २८ वाहने भा याने पुर व यात आलेली 
आहेत. सदरची बाब तातड ची अस याने या कामाकर ता वाहने उप ादेिशक प रवहन 

कायालय यांचे माफत िनयु  केले या एज सकडून थेट प तीने भाडेत वावर घेऊन 
यास मा. थायी सिमती सभेची काय र मा यता घेणेस दनांक १९/०३/२०२० या 
तावा वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. तसेच यापुढे कोरोना वषाणू ादुभाव 

वाढत रा हलेस याबाबत आव यकते माणे आणखी वाहने भाडयाने घेणे आव यक आहेत. 
पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना या संसंगज य वषाणूचा ाद ुभाव रोख यासाठ  मनपा 
दवाखा या क रता फ ड स वल स टम साठ   आव यक असलेली २८ वाहने उप ादेिशक 

प रवहन कायालय माफत मे. िशव समथ ॅ ह स भोसर  या एज सी कडून घे यात आलेली 
असून उप ादेिशक प रवहन कायालयाकड ल शासक य मंजूर दरान े ( ित दनी तवेरा – 
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र. .२२००/-, झायलो – र. .२६००/-, इट गा – र. .२६००/-, इनो हा – र. .२६००/-) 

द.२०.०३.२०२० पासून  द.३१.०५.२०२० पयत िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट 

प तीने भाडेत वावर घे यात आले या वाहनांचा खच ( दैनं दन भाडे ) र. .४७,२८,९०८/- व 

यापुढे वै क य वभागास वषयां कत कामासाठ  पुढ ल तीन म ह या क रता अंदाजे र. .७५ 

लाख असे एकूण र. .१,२२,२८,९०८/- (अ र  र.  एक कोट  बावीस लाख अ ठावीस हजार 

नऊशे आठ फ ) चे खचास सोबतचे प  अ नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२)  पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणू (को वड-१९) या संसगज य आजाराचा ादुभाव 
मो या माणात वाढला अस याने वषाणूचा ाद ुभाव कमी करणेकर ता मा.अित.आयु  
(२) यांनी द.०८/०५/२०२० रोजी भाग तरावर क युिनट  कचन कामकाजाक रता उप 
अिभयंता यांना जीप/सुमो/तवेरा/इनो हा या कारची वाहने महापािलके या ३२ 
भागाक रता ३२ वाहने उप ादेिशक प रवहन कायालयाकड ल मंजूर दराने  उपल ध क न 

देणेबाबत सम  सूचना देले या आहेत व यास मा.आयु  यांनी ह मंजुर  दलेली आहे. 
मा.उप ादेिशक प रवहन कायालयामाफत म.े ी.िशवसमथ ॅ ह स भोसर  यां याकडून ३२ 

वाहने उप अिभयंता क रता द.१२/०५/२०२० पासून भा याने पुर व यात आलेली आहेत. 
पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना या संसंगज य वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ  क युिनट  

कचन क रता महापािलके या ३२ भागाक रता ३२ वाहन े उप अिभयंता यांना  उप ादेिशक 

प रवहन कायालय माफत मे.िशव समथ ॅ ह स भोसर  या एज सी कडून घे यात आलेली 
असून उप ादेिशक प रवहन कायालयाकड ल शासक य मंजूर दराने  ( ित दनी तवेरा – 

र. .२२००/-, झायलो – र. .२६००/-, इट गा – र. .२६००/-, इनो हा – र. .२६००/-) 

 द.१२/०५/२०२० पासून द.३१/०५/२०२० पयत िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट 

प तीने भाडेत वावर घे यात  आले या वाहनांचा खच (दैनं दन भाडे) र. .१४,१५,३८०/- (अ र  

र.  चौदा लाख पंधरा हजार तीनशे ऐशंी  फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते २) िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािल का वै क य व भागांतगत ०८ णालये व २७ दवाखाने 
कायरत असून, यशवंतराव च हाण मृती णालय हे बहु वध शाखांचे व ७५० बेडसचे 
अ ावत णालय पद यु र सं थेसह सु  आहे. स थ ितीत कोरोना या वषाणू या 
संसगामुळे फैलावणा-या कोवीड १९ या संसगज य आजारा या ादुभावास आळा घालणेकर ता 
शासन मागदशक सुचनांनुसार Covid Care Centre (सीसीसी), Dedicated Covid Health 

Centre (ड सीएचसी), Dedicated Covid Hospital (ड सीएच) िन  ित क न या ठकाणी 
णां या उपचारांची सोय महानगरपािलकेमाफत कर यात येत आहे.  यानुषंगान े पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोवीड १९ आजाराने बाधीत णांकर ता सु वधा उपल ध क न 

दे यात येत आहेत.  याकर ता महापािलकेमाफत काय े ाम ये व वध ठकाणी Covid Care 

Centre (सीसीसी), Dedicated Covid Health Centre (ड सीएचसी), Dedicated Covid 

Hospital (ड सीएच) सु  कर यात आलेले असून काह  कोवीड केअर सटर ता वत आहेत.  

यांचा तपशील पुढ ल माणे: 

अ. . नाव कार 

णालये 

१ यशवंतराव च हाण मृती णालय DCH 

२ नवीन भोसर  णालय DCHC 

३ नवीन जजामाता णालय DCHC 

कोवीड केअर सटर 

१ पंपर  िचंचवड कॉलज ऑफ इं जिनअ रंग हॉ टेल, आकुड  CCC 

२ रजनल टेिलकॉम सटर, शाहूनगर CCC 

३ िस बॉयिसस कॉलेज हॉ टेल, कवळे CCC 

४ डॉ.ड .वाय.पाट ल मुलींचे हॉ टेल, आकुड  CCC 

५ आ दवासी वभाग मुलांचे व मुलींचे हॉ टेल, मोशी CCC 

६ 
डॉ.ड .वाय.पाट ल आयुव दक कॉलेज हॉ टेल, संत तुकाराम 
नगर 

CCC 

७ बालाजी युिन हिसट  लॉ कॉलेज, बीआरट एस रोड CCC 

८ इं दरा कॉलेज हॉ टेल, युिन हसल कॅ पस CCC 

९ बालेवाड  हॉ टेल CCC 

१० सामा जक याय वभागाचे मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह, मोशी CCC 

११ हाडा वसाहत, हाळंुगे, चाकण CCC 

  
वर ल माणे कोवीड केअर सटर यित र  महानगरपािलकेची खालील णालये देखील 
सु  असून या ठकाणी कोवीड १९ यित र  अ य णांवर ल उपचार केले जात असतात, 

याच माणे कोवीड १९ चे अनुषंगाने कंटे मट झोन स ह ण, अहवाल इ. बाबतचे 
कामकाज केले जात आहे.  

         

 

 

 

 

अ. . नाव 

१ तालेरा णालय 

२ भोसर  णालय 

३ आकुड  णालय 

४ सांगवी णालय 

५ यमुनानगर णालय 

६ थेरगाव णालय 

७ जजामाता णालय 
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स थ तीत उ वले या कोवीड १९ आजारा या संसगामुळे महापािलकेमाफत करणेत येत 
असले या उपाययोजनां या अनुषंगाने सु  कर यात आलेली Covid Care Centre, 

Dedicated Covid Health Centre व Dedicated Covid Hospital तसेच या यित र  अ य 
णालये चाल व याकर ता महापािलकेस मो या माणात मनु यबळाची (डॉ टस, 

पेशिल ट, पॅरामे डकल टाफ इ.) आव यकता भासत आहे.  या ठकाणी आव यक 
सं येचे माणात अिधकार / कमचार  उपल ध नस याने व स थ तीत उ वले या 
कोवीड१९ या संसगज य आजाराचे पा भूमीवर वै कय अिधकार  तसेच अ य 
पॅरामे डकल कमचार  यां या मानधन व पात णालयीन कामकाजाचे सोईचे ीने 

हंगामी व पात दरमहा एक  त मानधनावर ६ म ह ने कालावधीसाठ  नेमणूका कर यात 
आले या असुन आव यकतेनुसार आणखी मनु यबळ उपल ध क न घेणेत येत आहे व 
तशी आव यकता आहे. महारा  शासना या सावजिनक आरो य वभागाकड ल शासन 

िनणय .मवैअ-२०२०/ . .१५२/सेवा-३, द.२९ मे २०२० रोजीचे शासन िनणयानुसार 
शासना या सेवेतील कं ाट  तसेच बंधप त वै कय अिधका-यांचे मानधनाम ये खालील 
माणे सुधारणा करणेत आलेली आहे: 

अ. . कं ाट  व बंधप त वै कय अिधकार  सुधार त मािसक मानधन 

१ आ दवासी व दुगम भागात काम करणारे 
एम.बी.बी.एस. अहताधारक 

. ८०,०००/-

२ 
आ दवासी व दुगम भागात काम करणारे वशेष  
अहताधारक 

. ९०,०००/-

३ 
इतर भागात काम करणारे एम.बी.बी.एस. 
अहताधारक 

. ७५,०००/-

४ इतर भागात काम करणारे वशेष त  अहताधारक . ८५,०००/-
  
उ  शासन िनणयातील त यानुसार अ. . ३ व ४ नुसार नमुद मु ाचा वचार करता 
महापािलकेम ये कायरत असणा-या वै कय अिधकार / त  वै कय अिधकार  यांचे 
मानधनात वाढ करणे अपे त आहे.  स थ तीतीत कोवीड १९ आजाराचे अनुषंगाने 
उ वलेली आप कालीन प र थ ती वचारात घेता त  वै कय अिधकार  तसेच वै कय 
अिधकार  यांची णालयीन कामकाजाकर ता अ यंत आव यकता आहे.  यामुळे स थ 

प र थ तीम ये कायरत असणा-या मानधनावर ल व बंधप त वै कय अिधका-यां या 
तसेच यापुढे न याने नेमणुक होणा-या वै कय अिधकार  यांचे मानधनाम ये वाढ करणे 
आव यक आहे.   वै कय वभागांतगत कायरत असणा-या पदांना यापूव चे चिलत 
प दतीनुसार देय मानधन तसेच सदरचे मानधनाम ये आव यक वाढ या रकमेचा 
तपशील पुढ ल माणे: 
 



6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 तर  स थ तीत कोवीड १९ संसगामुळे उ वले या आप कालीन प र थ तीचे पा भूमीवर 
वै कय वभागामाफत गट “अ”, “ब”, “क” व “ड” मधील मानधन व पात आव यकते 
माणे भरणेत आलेली पदे तसेच भ व यात भर यात येणा-या पदांना मंजूर  िमळणेस 
याच माणे िनयु  कर यात आले या त  वै कय अिधकार , वै कय अिधकार  तसेच 

बंधप त वै कय अिधकार  यांचे मानधनात वाढ करणेस व मानधन व पातील पदांना 
अदा करावयाचे मानधना या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क- े य कायालया या काय े ातील नेह नगर येथील 
आ णासाहेब मगर टेड यम मधील सुमारे 5.15 एकर एव या े फळा या केट 
टेड यम या जागेवर “कोरोना” (COVID-19) णां या उपचारा साठ  ता पुर या 
व पाचे सुमारे 2000 बेडचे णालय उभारणे बाबत मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या 

आहेत. यास अनुस न या जागेवर “कोरोना” (COVID-19) केअर सटर उभारणे साठ  

यो याचे बांधकाम करणे, ता पुर या व पाचे शेड व मोठ  दालने तयार करणे, म हला व 
पु षांसाठ  व छतागृहे उभारणे, ऑफस तसेच इतर आव यक कामे करावी लागणार 
आहेत. सदर कामे करणेकामी या कामांचे िनयोजन, संक प िच ,े क प आराखडे, 

चरल ड झाईन करणे,पुवगणनप क, िन वदा संच तयार करणे इ. िन वदा पुव कामे 
करणेकर ता कामासाठ  त  वा तु वषारद यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. “कोरोना” 
(COVID-19) या रोगा व द या लढाईम ये योगदान देणे या ीकेनातून सदर कामासाठ  

आव यक िन वदा पुव आ कटे चरल कामे फ  र कम .1/- एवढा मोबदला घेऊन करणेस 

तयार असलेबाबतचे प  मे.िनयोजन क लटंट यांनी द.8 जुलै, 2020 रोजी मनपास दलेले 

आहे. सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ णासाहेब मगर टे डयम मैदानाम ये 

“कोरोना” (COVID-19) केअर सटर उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे कामा या िन वदा पवु 

आ कटे चरल कामासाठ  मे.िनयोजन क लटंट यांची त  वा तु वषारद हणून नेमणूक 

करणेस तसेच सदरचे कामापोट  एकूण र कम .1/-(अ र  र कम .एक फ ) एवढ  फ  सव 

करांस हत अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६)   महारा  शासनाने कोरोना वषाणुचा COVID-19 ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 
ितबंधा मक कायदा लागू करणेबाबत अिधसुचना िनगिमत केलेली आहे. यामुळे 

जलिन:सारण वभागाकड ल सन 2019-20 मधील व यापुव या चालू असले या वकास 
कामांची बले 31 माच 2020 पयत अदा करणे श य झाले नाह . सदरची बले ठेकेदारास 
अदा करणे आव यक आहे. सदरची अखच त र कम उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे 
मागील वषा या िश लक र कमेची मागणी करणेत आलेली होती. लेखा वभागाने मागील 

शै णक अहता चिलत मानधन दरमहा ता वत मानधन दरमहा 
एम.बी.बी.एस. + पद यु र पदवी ६५,०००/- ८५,०००/- एम.बी.बी.एस. + पद यु र पदवीका ६०,०००/- 
एम.बी.बी.एस. ५५,०००/- ७५,०००/- 
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िश लक र कमेतून आव यक र कम उपल ध क न दलेली असून यानुसार ताव सादर 

करणेबाबत सुचना दले या आहेत. खालील त यात नमुद केलेनुसार एकुण 99 वकास 

कामांना बले अदा करणेकामी र कम पये 12,69,91,848/- ची आव यकता अस याचे संबंिधत 

कायकार  अिभयंता यांनी कळ वले आहे. सोबत कामिनहाय याद  जोडणेत आलेली आहे. माहे 

ए ल 2020 म ये सन 2019-20 मधील अखिचत र कमेपैक  कोणतीह  र कम अदा करणेत 

आलेली नाह . तर  तावा सोबतच े प ानुंसार खालील त यात नमूद केलेनुसार लेखा 
वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या िश लक र कमेमधून सदर बले अदा 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 102 नुसार मा. थायी सिमती या 
कडून मा यता िमळणे आव यक आहे. 

अ. . मु यालय कामांची सं या अदा करावयाची र कम . 
1 अ मु यालय 5 51,50,000/- 

2 ब मु यालय 4 53,00,000/- 

3 क मु यालय 13 1,02,87,746/- 

4 ड मु यालय 7 60,82,533/- 

5 ई मु यालय 24 3,56,66,398/- 

6 ग मु यालय 7 1,30,90,518/- 

7 ह मु यालय 11 1,59,19,966/- 

8 जलिन:सारण देखभाल दु ती 28 3,54,94,687/- 

 एकुण 99 12,69,91,848/- 

             
                 तर  वर ल त यात नमुद केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 102 

अ वये मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम खरेद कामी क  शासना या 
GeM  पोटलवर GEM Bid No.GEM/2020/B/626106  अ वये िन वदा िस द क न 
िन वदा माग व यात आ या हो या. यानुसार लघु म िन वदाकार मे.िस  कॉपीयर &  

टुडंट क युमर टोअर, पंपर  यांनी दर कमी क न A-4 पेपर रमसाठ  र. .210/- ती 
रम (सव करांसह) व  िलगल पेपर रमसाठ  र. .220/- ती रम (सव करांसह) हे दर 
फेरसादर केले असुन वकृत कर यात आलेले आहेत. यां या समवेत करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने A-4 व िलगल पेपर रम येक  5000 

रम खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .21,50,000/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
प नास हजार फ ) चे अवलोकन करणे. 
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वषय .९)  M/S Revmax Telecom Infrastructures यां यामाफत PCMC Smart Sarathi Mobile 

Application सोबत Integration व Customization क न MedOnGo यां यामाफत वकिसत 
कर यात आले या  Vertual OPD For PCMC Citizens या णालीचा वापर क न 
शहरातील नाग रकांना वशेषत: वृ  व लहान मुले यांना य  दवाखा यात न जाता 
यां या आजाराबाबत दुर वनी ारे/ मोबाईल ारे मा हती द यानंतर मोबाईल ारे (Audio/ 

Video)  औषधोपचार उपल ध क न देणेकामी तीन म हने कालावधी क रता येणारा खच 
र. .29,50,000/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख प नास हजार फ )  (सव करांसह) IDBI 

बँकेमाफत ा  झाले या  CSR फंडातुन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०)   छ पती िशवाजी महाराज डा संकुल बालेवाड  येथील वसतीगृहा या इमारती ए व बी 
म ये को वड-१९ अलगीकरण क  (COVID CARE CENTERE) थापण केलेले आहे. 
स या सदर ठकाणी लोकांना को वड-१९ अलगीकरण क ा म ये ठेवणेत आलेल ेआहे. तथापी 
दवसा व रा ी या वेळेस लाईट गे यामुळे मो या माणात नागर कांची गैरसोय होत आहे या 
मुळे सदर ठकाणी जनरेटरची सोय करणेत यावी तसेच व ुत याव था व या अनुषांघीक 

कामकाजा कर ता २४ तास वायरमन कमचार  वर त नेमणुक करणेत यावी अशी मागणी 
मा.सहा यक आयु  ी.सुिनल आलनलेकर, पपर  िचंचवड महानगर पािलका यांनी प  

.आप/१/का व/२८८/२०२० दनांक १२/५/२०२० च े प ा वये  करणेत आलेली आहे. सदर 

ठकाणी  सहा यक आयु  ी.सुिनल आलमलेकर, पपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेशी 
मा.कायकार  अिभयंता( व.) ड े य कायालय झाले या दुर वनी वर ल चचनुसार  ता पुर या 
व पात २ इमारतींसाठ  ६२.५ के ह ए चा जनरेटर बसवावा लागेल याचा ित मह ना साठ चा 

खच र. .१,१८,८००/-  तसेच अकुशल कमचार  यांचे कमान वेतन ती मह ना र. .२२,८३०/-  

असे आहे. सदर साठ  ठेकेदार  प दतीने ३ पा यांम ये कामगार नेमणुक करणे कर ता. 
स थतीत अंदाजे ४ मह ने कर ता सदर यव था काया वीत ठेवणे कर ता एकुण 

र. .६,६३,२५१/- (अ र  र. .सहा लाख ेस  हजार दोनशे ए काव न फ ) इतका खच 

अपे त आहे.  ता पुर या व पात जिन  संच बस वणेच ेकाम गत व ष माणे मे.मोरया मंडप 

डेकोरेटस  यांचे िन वदा नोट स .२/१६ २०१९-२० चे अ वये १.६% कमी दरान े क न घे यात 

आलेले आहे. सदरच ेकाम तातड ने करणे आव यक आहे. सबब सदरचा खच मु यकायालय 

म यवत  भांडार वभागा कड ल “कोरोना िनधी”या िनधीतुन र. .६,६३,२५१/-  खच करणेस 
तसेच मे. मोरया मंडप डेकोरेटस यांच े अंदाजप कय रकमे पे ा १.६% कमी दराने  थेट प दतीने 

काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मनपा मालक या इमारतीमधील कायालये 
दवाखाने मनपा शाळा उ ाने व इतर ठकाणी असणा-या जिमनीवर ल व छतावर ल 
प या या पा या या टा यां या शा ो  प दतीने साफसफाई व व छता करणे 
याकामाची २ वष कालावधीसाठ  िन वदा नोट स .९-१ ते ९-६/२०१६-२०१७ िस द 
केली होती सदर नोट स िन वदेची मुळ मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आलेली 
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आहे तसेच सदर कामाची न वन िन वदा िस  केलेली असून िन वदा या होणेस 
काह  कालावधी लागणार अस याने मे.साझ टॅक लन स हसेस ा.िल. या सं थेस 
द.१/६/२०२० ते द.३१/८/२०२० अखेर (३ म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 
होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याक रता  
येणा-या र. .१२,८७,०६०/- (अ र  र. .बारा लाख स याऐंशी हजार साठ फ ) अथवा 

य  होणा-या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१२)  मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ”  (१ ते  २१) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 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/६७६/२०२० 

दनांक – १७/०७/२०२० 
 
                         
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .काशा/३/का व/१९१/२०२० द.२९/०६/२०२० वषय .१ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/३९/२०२० द.१३/७/२०२० वषय  ३ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/४५८/२०२० द.१७/७/२०२० वषय  १२ चे लगत) 
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