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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/११३२/२०२० 
                                               दनांक - २९/१०/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०४/११/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०४/११/२०२० रोजी दु.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 – १९६ 
 
दनांक - ०४/११/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०४/११/२०२० 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. 
 

---------- 
 
वषय .१)  भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  

महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) नुसार कोरोना वषाणुचा 
(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या 
अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी M/s.S.D.Biosensor 

Healthcare Pvt. Ltd., Haryana यांचेकडून शासन िनणया या अनुषंगाने Standard Q Covid-

19 Ag detection Kit – 4000 Kits, 25 Test per Kit (1,00,000 Tests) 12% GST सह हणजे 
ित टे ट र. .४५०/- माणे अिधक १२% GST  र. .५४/- असा १ टे टकर ता 

र. .५०४/- माणे थेट प दतीने 1,00,000 Tests खरेद  करणेकामी येणा-या एकुण  

र. .५,०४,००,०००/- (अ र  र. .पाच कोट  चार लाख फ ) चे खचास तातड क बाब 
असलेने M/s.SD Biosensosr Healthcare Pvt. Ltd., Haryana यांचेकडून महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची ड करण मांक ५(२)(२)  नुसार करारनामा न 
करता ५% अनामत र कम घेवून थेट प दतीने खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

( द.०४/११/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२) भारतीय साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ व महापािलका अिधिनयम कलम ६३(३) 
मधील तरतुद वचारात घेता वर ल संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , ितबंधा मक 
उपाय करणे आव यक असलेने मनपाचे दवाखाने/ णालये, कोरोना केअर सटर, ज बो 
को वड सटर व ऑटो ल टर को वड-१९ हॉ पटल कर ता आव यक लागणारे 
औषधे/सा ह य खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची जाह र सुचना .१७/२०२०-२१ िस  
कर यात आली होती. याम ये औषधांचे ८ बाबींक रता अंदाजप क य र. .१,००,३७,९२०/- 
अिधक GST अशी होती. सदर औषधासाठ  एकूण ५ िन वदाधारकांनी सहभाग घेतला 
असून पैक  ४ िन वदाधारक पा  झाले आहेत. पैक  ०१ िन वदाधारकास एकह  लघु म दर 
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ा  झाला नाह . ा  ८ बाबीपैक  ६ बाबींचे दर अंदाजप क य दरापे ा कमी असुन,०१ 
बाबीचा दर हे १०% पयत जा त ा  झाला आहे व ०१ बाबीकर ता िन वदा दर ा  झाला 
नाह . ा  ७ बाबीं क रताची अंदाजप क य र. .१,००,१३,९२०/- अशी असून ा  लघु म 

दरानुसार ह  र. .१,०६,६२,४८०/-+ GST  या माणे खच अपे त आहे. याबाबत सोबत 
प  ‘अ’ जोडले आहे. तसेच स जकल सा ह यासाठ  एकूण २ िन वदाधारकांनी सहभाग 

घेतला असून दो ह  िन वदाधारक पा  झाले आहेत. एकूण ६ बाबी पैक  ४ बाबींचे दर 
१०% पयत जा त ा  झाले आहेत व २ बाबींचे दर १०% जा त असलेने र  कर यात 
आले आहेत.  ा  ४ बाबीं क रताची अंदाजप क य र कम २४,७४,०००/- अिधक GST 

अशी असून ा  लघु म दरानुसार ह  र. .२६,७९,२००/- + GST  या माणे खच अपे त 
आहे. याबाबत सोबत प  ‘ब’ जोडले आहे. यानुसार संबिधत उ पा दत 
कंपनी/ वतरक यांचेकडुन ा  लघु म दरानुसार औषधे/स जकल सा ह य खरेद कामी 
भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महापािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) कलम ६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी येणा-या खचास 
काय र करारनामा क न काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.. 

वषय .३)   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 व २ सं थांची कामाची मुदत 
द.३१/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ याने सदर १ ते ५ या सं थांना दनांक २६/१२/२०१९ ते 
द.२५/३/२०२० पयत व अ. .६ व ७ या सं थांना द.३१/१२/२०१९ ते द.३०/३/२०२० 
पयत मुदतवाढ देणेत आली होती.  सदर सं थांची कामाची मुदत संपु ात आलेने  १ ते ५ 
या सं थांना द.२६/३/२०२० ते द.२५/९/२०२० व अ. .६ व ७ या सं थांना द.१/४/२०२० 
ते ३०/९/२०२० पयत मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. तथा प सदर कामाची मुदत 
द.२५/९/२०२० व द.३०/९/२०२० रोजी संपु ात येत असलेने व यां क प दतीने  र ते 
साफसफाई कामाची िन वदा या र  झालेने व मनु यबळा दारे र ते/गटस साफ 
सफाई कामाची िन वदा या कामकाज सु  असून या कामकाजाकर ता अंदाजे ६ 
म हने कालावधी लागणार असलेने सदर कामास कमान ६ म हने कालावधीकर ता तथा 
िन वदा या पुण होवून य  कामकाज सु  होईल यापैक  जे थम होईल तोपयत 
मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या र. .१६,८०,०४,७२८/- (अ र  र. .सोळा कोट  ऐंशी 
लाख चार हजार सातशे आ ठावीस फ ) इतके अथवा य  होणा-या खचास मा यता 
िमळणे तसेच संबंधीतांबरोबर ६ म हने कालावधीचा कंवा टडर मंजूर झाले तर दो ह पैक  
याची मुदत अगोदर संपेल या माणे करारनामा क न घेणे तसेच यांना कामाचे 
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आदेश देणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/5/2019-20 अ वये भाग .८ म ये 
ठक ठकाणी फुटपाथ, दुभाजक व र ता सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी (अबन डझाईन 
माणे) मे.ए.आर.क शन िन.र. .8,30,08,244/- (अ र  र. .आठ कोट  तीस लाख 

आठ हजार दोनशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .8,21,46,714/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .8,21,46,714/- पे ा 5.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
2019-20 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.87% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,80,39,378/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,44,579/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,16,950/- = एकुण र. .7,89,00,907/- 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 .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/2/2019-20 अ वये . .२ से टर नं.१६ राजे 
िशवाजीनगर मधील र ते अ यावत प दतीने करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .30,35,50,546/- (अ र  र. .तीस कोट  प तीस लाख प नास हजार पाचशे 
शेहेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,06,55,163/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .30,06,55,163/- पे ा 8.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 11.57% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .27,66,02,750/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,74,382/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,21,000/- = एकुण र. .27,94,98,132/- 

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. 
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वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/5/2019-20 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीचे आवश यतेनुसार सुशोिभकरण करणेकामी 
M/s.S.S.ENTERPRISES िन.र. .83,71,549/- (अ र  र. . याऐंशी लाख ए काह र हजार 
पाचशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .83,42,439/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .83,42,439/- पे ा 25.25% कमी हणजेच र. .62,35,973/- + रॉय ट  
चाजस र. .7,150/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .21,960/- = एकुण र. .62,65,083/- 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 .७)  मा. थायी सिमती ठराव .२६०६, द.२५/०४/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड मनपा या 
वतीने मा यवरांचा स कार करणेकामी शॉल/ मृितिच ह, बुके, फुले व ीफळ न देता 
पयावरणपूरक एक झाडाचे रोप व एक पु तक देऊन स मान करणेबाबत िनणय घे यात 
आला आहे. यानुसार मा यवरांचा स कार करणेकामी मा हती व जनसंपक वभागामाफत 
कोटेशन नोट स .०२/२०१८-१९ व कोटेशन नोट स .०५/२०१९-२० अ वये पु तक 
खरेद  कर यात आली आहे.  कोटेशन नोट स .०२/२०१८-१९ अ वये २०० नग ‘भारताचे 
सं वधान’ १०% सवलतीने मूलिनवासी बुक डेपो यांचेकडून, २०० नग डॉ.ए.पी.जे. अ दुल कलाम 

िल खत ‘अ नपंख’ १५% सवलतीने व २०० नग ा. नामदेवराव जाधव िल खत ‘िशवाजी द 

मॅनेजमट गु ’ २४% सवलतीने पंकज पु तकालय यां याकडून सवलती या दरात खरेद  

कर यात आली आहेत. तसेच कोटेशन .०५/२०१९-२० अ वये ५०० नग युिनक फचस यांचे 
‘महारा  दशन’ हे पु तक २०% सवलती या दराने समकालीन काशन यांचेकडून खरेद  

कर यात आले आहे. तर  सन २०१८-१९ व २०१९-२० म ये मनपाला भेट देणा-या व वध 

मा यवरांचा, काय माला उप थत मा यवरांचा व दर म ह याला सेवािनवृ  होणा-या 
अिधकार / कमचार  यां या स कारासाठ  तसेच मा. महापौर, उपमहापौर, थायी सिमती 
सभापती, आयु  यां याकडे भेट देणारे अ यागत यांना भेट देणेसाठ  पु तक खरेद कामी सन 

२०१८-१९ साठ  झाले या र. .१,२०,४००/- (अ र  र. . एक लाख वीस हजार चारशे फ ) व सन 

२०१९-२० साठ  झाले या र. .२,००,०००/- (अ र  र. . दोन लाख फ ) या खचास काय र 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/46/2020-21 अ वये सन २०१८-१९ साठ  
जल ेञ .बी/५ अंतगत असणा-या MIDC बजलीनगर पा याची टाक  रंग वणे, शौचालय 
बांधणे, वॉचमन वॉटर बांधणे व इतर थाप य वषयक तसेच पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी (दुसर  मागणी) मे.आकाश इ ा चर 
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िन.र. .44,92,712/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख या णव  हजार  सातशे बारा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,57,347/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,57,347/- पे ा 
28% कमी हणजेच र. .30,65,290/- + रॉय ट  चाजस र. .2,07,465/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .27,900/- = एकुण र. .33,00,655/- 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 करण.े 

वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील छो या पाळ व ाणी (कु ा, मांजर) इ. यांची 
एकुण सं या व यांचे आयु य ल ात घेता अचानक तसेच आजारांने उपचारा दर यान 
मृत ा यांचे व हेवाट  बाबत नेह नगर पंपर  या ठकाणी छोटे पाळ व ाणी दफन 
भुमी सन २००७ रोजी काया वत कर यात आली होती. दहन मिशन या ठकाणी 
द.१६/१२/२०१६ ते द.१६/०३/२०२० या कालावधीत एकुण १३०९ इत या पाळ व ा यांच ेदहन 

प दतीने व हेवाट लाव यात आलेली आहे. या कर ता सी.एन.जी. गॅस वापराचे मािसक देयके 

वभागामाफत मे.महारा  नॅचरल गॅस िलिमटेड यांना सरासर  र. .१५,०००/- ते र. .२०,०००/- 

इतक  रकम अदा कर यात येत आहे. पावसा यां या मोसमात या पाळ व ा यांची मृतां या 
आक यांत वाढ होत असते. मािगल काह  दवसांपासुन वयंघो षत ाणी ेमीं दारा शहरातील 

भटक  मृत कु ी या ठकाणी आणुन दहन कर याची मागणी कर यात येऊन नाईलाजा तव 

यांचे ह  दहन केले जाते. व तुतः सदर सेवा ह  पाळ व ा यांकर ता हणजेच यांचे मालक 

आहेत यांचे कर ता िनःशु क असुन भटके मृत ाणी (मांजर, कु ा.) यांची म.न.पा. या आरो य 

वभागा दारे े य कायालय िनहाय व हेवाट लाव यात येते. उपरो  पणे म.न.पा. दारा दहन 

मिशन देखभाल दु ती व गॅस चे देयके तसेच मिशन  हाताळणारे म.न.पा.चे कमचार  यांचा खच 

पाहता आिथक भार जा तीचा होत अस याचे दसुन येते. तर  मालकांचे मृत पाळ व ाणी यांना 
ित जनावर शु क आकारणी संयु क रा हल. या तव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

ह तील पाळ व मृत कु ा व मांजर यांना खालील त यात नमुद केले माणे दर आकारणे 

ता वत आहे. 
 

अ.  जनावरांचा कार दहन शु कांची रकम 

१ कु ा २०००/- 
२ मांजर २०००/- 

        
       



7 
 

 

      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर ल ाणी मालकांना दे खल 
र. .३०००/- इतक  दहन शु क आका न उ  सेवा दे यात येईल.तुलना मक या उ  
त यांतील दरांचा वचार करता, मिशन देखभाल दु ती कायरत कमचार  वग, 
सी.एन.जी. गॅसचे दर ल ात घेता ता वत दर माफक आहे. तसेच उप व कारक 
वयंघो षत ाणी ेमी यांना िश त लावणे दे खल श य होईल. तसेच ता वत केलेले 

दर मा य झालेस म.न.पा. ह तील पाळ व ाणी मालकांना र हवासी दाख यांचे पुरावा 
ा  ध न मा य दरानुसार सेवा उपल ध क न दे यात येईल. सबब, ता वत केले 

नुसार छोटे पाळ व ाणी दहन मिशन (Pet incinerator) वापरा कर ता शु क आकारणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोठ   जनावरे (गाय वग, हैस वग.) उचलणे या 
कामकाजाकर ता ा  लघु म दर िन वदाधारक मे.जे.बी.एंटर ायझेस यांचे 
र. .१५,९५,६६५.०३ (अ र  र. .पंधरा लाख पं या नव हजार सहाशे पास  आ ण पैसे 
तीन फ ) १ वषा कर ताचा लघु मदर वकृ  क न सं थे समवेत करारनामा करणे व 
याकामी येणा-या १ वषाचा य  खचास वभागा या “िचखली येथील क डवाडा 
चाल व याचा खच” या लेखािशषाव न खच कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  “अ” े य कायालया अंतगत से.नं.२३ वाहतुकनगर  
मधील आर त वाहन तळ ११ म हने कालावधीसाठ  सवात जा त मािसक भाडे देणारांस 
भाडे त वावर देणेकामी इ छुक सं था, य  यांचेकडून ई- िन वदा प दतीने ई-िन वदा 
नोट स .०२/२०१९–२०२० अ वये िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदर िन वदेतील 

सव च िन वदाधारकाचे दर दश वणारा तपशील खालील माणे. 
 

अ. . मनपा दर  ११ म ह याचे भाडे, शासन व मनपा 
करा यित र ) 

थम सव च िन वदा 
धारकाचे नांव 

िन वदा धारकाचा 
देय दर र. . 

३८,५०,०००/- मे.तिन क एंटर ायजेस ५१,२०,४५०/- 

       वर ल माणे िन वदाधारकांची सव च दराची िन वदा वकृत क न  िन वदा अट  
व शत  माणे पुतता कर त असलेने  र कम भ न घेऊन सदर वाहन तळाचा ११ म हने 

कालावधीसाठ  ताबा देणेबाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ ब नुसार 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये स या कमचार  सेवािनवृ  हो याच े माण जा त 
असुन या सेवािनवृ  होणा-या तसेच मयत कमचा-यांची सेवािनवृ ी करणे तातड ने 
िनकाली काढणे आव यक आहे.  तथा प लेखा वभागाकड ल मया दत कमचार  सं या 
वचारात घेता सेवािनवृ ी वेतन करणे िनकाली काढ यासाठ  वलंब होत असुन यामुळे 
कमचा-यां या त ार  येत आहेत. कमचार  महासंघा या व वध माग याबाबत 
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द.५/१०/२०२० रोजी आयो जत बैठक मधील सभावृ ांम ये जे मनपाच े कमचार  
सेवािनवृ  झाले आहेत व ७ या वेतन आयोगा माणे सेवािनवृ ीच ेकामकाजाची यांना 
मा हती आहे अशा दोन कमचा-यांची सेवािनवृ  कमचा-यां क रता देय असले या रकमा 
अदा करणे क रता लेखा वभागाने मानधनावर वतं  िनयु  करावी असे नमुद केले 
आहे.  ह  बाब वचारात घेऊन सेवािनवृ ी करणे तातड ने िनकाली काढ यासाठ  लेखा 
वभागा या पे शन क ासाठ  महानगरपािलकेमधुन सेवािनवृ  झाले या व सदर कामाची 
मा हती असले या कमचा-यापैक  खालील कमचा-यांना आदेशाच ेतारखेपासुन ६ म हने 
कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूका देणे आव यक आहे. 

 
                १)        ी.वसंत मधुकर िशंदे, सेवािनवृ  लेखापाल 

                २)       ी.बाजीराव केशवराव ओंबळे, सेवािनवृ  उपलेखापाल 
                      
                      सबब, वर ल सेवािनवृ  कमचा-यांना लेखा वभागा या पे शन क ासाठ  आदेशाचे 

तारखे पासुन ६  म हने कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूका करणे तसेच महारा  शासन 
सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय .संक ण-२७१५/ . .१००/१३ द.१७ 
डसबर २०१६ नुसार मािसक पा र िमक मंजुर करणेस मा यता देणेबात वचार करणे.  

वषय .१३) प.िचं.मनपाचे नागर  सु वधा वभागा वये खाजगी त वावर नागर  सु वधा क चालक 
िनयु  करणेकामी पाच या ट याम ये एकूण १३ अजदारांपैक  अंितम पा  ठरले या 
खालील त यात नमूद एकूण ०७ अजदारांना महानगरपािलका RFP मधील 
अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून वकार यात येऊन यापैक  
र. .५/- महापािलकेस ा  होणार आहे. तसेच, िमळकत कर, पाणीप ट  इ याद  
बलासाठ  वकृत होणारे भरणा ती पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत अदा 
करणेस थम तीन वष कालावधीसाठ  करारनामा क न खाजगी त वावर नागर  सु वधा 
क चालक िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

नागर  सु वधा क  (पाचवा ट पा) पा  अजदारांची याद  

अ.  भाग . न याने 
आव यकता 

पा  अजची 
सं या पा  अजदारांचे नाव 

1 5 1 1 
ीम.गौर  व ठल भंडलकर/ ीम. रंकु व ठल 

भंडलकर 

2 9 3 1 ी. कशोर िचंतामण ा हणकर 

3 12 1 1 ी. रतेश राजे ं सोनवण े

4 15 2 1 ी.बशीर शामु नदाफ 

5 21 1 1 ी. वण मधुकर वडवे / ी.संतोष मधुकर वडवे 

6 26 3 1 ी.सिचन कंुडिलक बचकर / ीम.माधुर  सिचन 
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बचकर 

7 28 2 1 ीम.सायली भुपेश शैलार 

एकुण 7   

वषय .१४) पंपर  िचंचवड मनपा या बांधकाम परवानगी व मा हती व तं ान वभागासाठ  २० नग 
कॉ युटर वक टेशन खरेद कामी क  शासना या ग हमट ई-माकट लॆस वर GeM Bid 

No.GEM/2020/B/733331 िस द क न माग व यात आले या िन वदांम ये मे. व ॅग 
कॉ युटस ा.िल., सांगली यांनी सादर केलेली  िन वदा एकूण र. .२६,५८,०००/- (सव 
करांसह) लघु म ा  झाली असुन वकृत कर यात आली आहे. यानुसार मनपा या 
बांधकाम परवानगी व मा हती व तं ान वभागासाठ  २० नग कॉ युटर वक टेशन 
मे. व ॅग कॉ युटस ा.िल., सांगली यां याकडून यांनी सादर केले या दरानुसार 

करारनामा क न खरेद  करणेस व खरेद  हॊणारा खच एकूण र. .२६,५८,०००/-(अ र  
र. .स वीस लाख अ ठाव न हजार फ ) (सव करांसह)ला मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय काय े ातील औ णक धु रकरणासाठ  
डझेलवर चालणारे दोन, तीन चाक  र ा टे पो (तीन र ा टे पो) वाहनचालकासह 
भाडयाने पुर वणेकामी मा.अित.आयु  यांचेकड ल दनांक २५/०२/२०२० चा मा य 

ता वये द.२४/०२/२०२० ते द.२३/०५/२०२० अखेर ०३ म हने कालावधीकर ता 
मे.अथव वयंमरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था मया. यांना क े ीय 
कायालयाचे काय े ात औ णक  धुर करण करणे या कामकाजाकर ता ित दन ित 
र ा टे पो र. .५३९/- या दरा माणे काम क न घेणेस मा यता देणेत आलेली आहे. 
मा. थायी सिमती ठराव .७००८ द.०८/०५/२०२० अ वये य  येणा-या खचास 
मा यता देणेत आली आहे. मे.अथव वयंमरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था मया. 
यांना मा. थायी सिमती ठराव .७२४३ द.१५/०७/२०२० अ वये य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत आली आहे. मे.अथव वयंमरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  
सं था मया. यांना आदेश .क े/आ१५/का व/३६५/२०२० द.२०/०८/२०२० अ वये 
द.२४.०५.२०२०  ते  द.२३.०८.२०२० या कालावधीसाठ  आदेश देणेत आला असुन 
या माणे कामकाज क न घेणेत आलेले आहे. तथापी को वड-19  ादुभाव अस याने क 
े ीय कायालयामाफत औ णक  धुर करण कामाकर ता न वन िन वदा कायवाह  पुण 

होणेस काह  कालावधी लागणार अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता 
पुढ ल कालावधीसाठ  मे.अथव वयंमरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था यांना 
द.२४/०८/२०२० ते द.३०/९/२०२० अखेर मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  मे.अथव 
वयंमरोजगार औ ागीक सेवा.सहकार  सं था मया. या  सं थेकडुन क े ीय कायालयाचे 

काय़ े ात औ णक  धुर करण कर यासाठ  वॅन फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ  
आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो (तीन र ा टे पो) वाहन चालकासह 
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भा याने घेणेकर ता या कामकाजाकर ता वाहने उपल ध क न घेवून या उपल ध 
साधारण ३३ दवसाकर ता ित दवस ित वाहन र.र.५३९/- माणे १ वाहनाचे २६ 
दवसाचा खच र. .१४,०१४/- तीन वाहनाचे र. .४२,०४२/- माणे ३३ दवसासाठ  येणा-
या खच  र. .५३,३६१/- (अ र  र. . े पन हजार तीनशे एकस  फ ) अथवा य  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील दुध न देणा-या गायी (भाकड), अपंग व आजार  
गायी, जनावरे आद ं या वशेष वाने सांभाळ करणे, यो य आहार पुर वणे इ. 
कामकाजाकर ता ा  लघु म दर िन वदाधारक मे.चं भागा गो शाळा संवधन सं था ट 
यांचे १०० गायांसाठ  ित माह र. .१,६२,४००/- (अ र  र. .एक लाख बास  हजार 
चारशे फ ) ३ वषा कर ताचा लघु म दर वकृ  क न सं थे समवेत करारनामा करणे 
व याकामी येणा-या ३ वषाचा य  खचास वभागा या “िचखली येथील क डवाडा 
चाल व याचा खच” या लेखािशषाव न खच कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) क े य कायालयातील भाग .२ मधील मु यालयाचे सन २०२०-२१ या  
अंदाजप काम े कामा या तरतूद म ये खालील माणे वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. . लेखािशष सन २०२०-२१ 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावायाची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ 
साठ  एकूण 
आव यक 
तरतूद  

१ भाग .२ मधील गट न ं
६०६० आर ण १/४४६ 
येथे मा यिमक शाळा 
इमारत बांधण े

७६ ३० वशषे 
योजना 

२,००,००,००० १,५०,००,०००  ३,५०,००,००० 

२ भाग .२ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील 
अ त वातील अंतगत 
र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करण े

३१ ४७ वशषे 
योजना 

६,८०,००,००० २,५०,००,०००  ९,३०,००,००० 

३ भाग .२ पुणे नािशक 
महामाग ते ग. .१०६२ 
पयतचा १८ मी. ड .पी. 
र ता वकिसत करण े

३२ ५९ वशषे 
योजना 

४,००,००,०००  १,००,००,००० ३,००,००,००० 

४ भाग .२ िचखली मधील 
भैरवनाथ मं दर ते वसीवा 
चौक ते आळंद  पयत ३० 
मी. र ता वकिसत करणे 

३२ ६६ वशषे 
योजना 

२,००,००,०००  २,००,००,०००  
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५ भाग .२ म ये पुणे 
नािशक महामागाचे प मे 
कड ल नाला वकिसत 
करणे (भारतमाता चौक) 
भाग २  

७६ २४ वशषे 
योजना 

२,५०,००,०००  १,००,००,००० १,५०,००,००० 

 एकूण    १७,३०,००,००० ४,००,००,००० ४,००,००,००० १७,३०,००,००० 

 

                                               
                                               (उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८. 

       
 
 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/११३२/२०२० 

दनांक – २९/१०/२०२० 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .मभां/०८/का व/१३५४२०२० द.२६/०९/२०२० वषय .२ चे लगत) 
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