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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/५८६/२०२० 
                                               दनांक - १२/०६/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १७/०६/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१७/०६/२०२० 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 – १७६ 
 
दनांक - १७/०६/२०२०                                वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१७/०६/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
  
 दनांक १०/०६/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७५) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

  ---------- 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफ सफाई करणे व चोकअप काढणेचे काम ठेकेदार मे.आयन पं स 
ऍ ड ए हायरो सो युशन ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) 

मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा 
आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून 
पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेचे मुदतवाढ देणेत येईल या माणे 
अट  व शत म ये नमुद करणेत आलेले आहे. मनपा या आठ भागाम ये सदर कामे चाल ू

असुन, एकुण आठ पैक  ब,क,ड,इ,फ,ग,व ह भागातील कामांची मा. थायी सिमतीने ठरावात 

नमुद केलेली १ वष कालावधीची मुदत पुण होत अस यामुळे सदर कामांना १ वषासाठ  मुदतवाढ 

घेणे आव यक आहे. याकामी ब, क, ड, इ, फ, ग व ह भागातील कामांची मा हती खालील 

त या माणे नमुद केलेली आहे. 

अ. . कामाचे नाव 

िन वदा 
र कम व 
िन वदा 
वकृत दर 

ठेकेदाराचे 
नाव 

िन वदा अट  शत  
(A ) मधील अट . 
४ नुसार ता वत 
दर 

कामाची मुदत 
संप याचा दनांक 

व वष 

ता वत 
मुदतवाढ दनांक 

व वष 

मा. थायी सिमती 
मा यतेकामी 
र कम पय े

१ 

पंपर  िचंचवड म.न.पा.च े“ब” 

भागातील जलिन:सारण निलकांची 
वा षक ठेकेदार  प दतीन ेसाफसफाई 

करणे व चोकअप काढणे  (िन वदा 
.१२/०४/२०१४-१५) 

१,०६,१२,८०० 

दर–४.८४% 

कमी 

मे. वशाल  

िस ह िल 

कॉ ॅ टर 

िन वदा वकृत 

दरापे ा २५.०० % 

जा त 

 

दनांक 

२३/०६/२०२० 

(पाचव ेवष) 

न वन िन वदा 
कायवाह  पुण 

होईपयत 

र कम पय-े   

६३,११,९६३ 

२ 

पंपर  िचंचवड म.न.पा.च े“क” 

भागातील जलिन:सारण निलकांची 
वा षक ठेकेदार  प दतीन ेसाफसफाई 

करणे व चोकअप काढणे  (िन वदा 
.१२/०२/२०१४-१५) 

१,०५,५१,२७६ 

दर–१.५०% 

कमी 

मे. आयन 

पं स ऍ ड 

ए हायरो 
सो युशन ा. 

िल. 

िन वदा वकृत 

दरापे ा ३०.०० % 

जा त 

 

दनांक 

०१/०७/२०२० 

(चौथ ेवष) 

दनांक 

०१/०७/२०२१ 

(पाचव ेवष) 

र कम पय-े   

१,३५,१०,९०९ 
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३ 

पंपर  िचंचवड म.न.पा.च े“ड” 

भागातील जलिन:सारण निलका व 

मॅनहोल चबसची यांिञक  प दतीन े

साफसफाई करणे व चोकअप काढणे.  

(िन वदा .१२/५/२०१४-१५) 

१,०६,१४,६०० 

दर–५% कमी 
मे.सुरज 

कॉ ॅ टर 

िन वदा वकृत 

दरापे ा ३०.०० % 

जा त 

 

दनांक 

०४/०७/२०२० 

(चौथ ेवष) 

दनांक 

०४/०७/२०२१ 

(पाचव ेवष) 

र कम पय-े   

१,३१,०९,०३१ 

४ 

पंपर  िचंचवड म.न.पा.च े“इ” 

भागातील जलिन:सारण निलकांची 
वा षक ठेकेदार  प दतीन ेसाफसफाई 

करणे व चोकअप काढणे     (िन वदा 
.८/१/२०१५-१६) 

१,०५,५०,२६८ 

दर–१% कमी 

मे. आयन 

पं स ऍ ड 

ए हायरो 
सो युशन ा. 

िल. 

िन वदा वकृत 

दरापे ा ३०.०० % 

जा त 

 

दनांक 

२४/०२/२०२० 

(चौथ ेवष) 

दनांक 

२४/०२/२०२१ 

(पाचव ेवष) 

र कम पय-े

१,३५,७८,१९५ 

५ 

 “फ” ेञीय कायालयाच े

काय ेञातील जलिन:सारण 

निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीन े

साफसफाई करणे व चोकअप 

काढणे(िन वदा .१२/०६/२०१४-१५) 

१,०५,३९,९००   

दर–४.८४% 

कमी 

मे.सुरज 

कॉ ॅ टर 

िन वदा वकृत 

दरापे ा १९.३५ % 

जा त 

 

दनांक 

११/०६/२०२० 

(पाचव ेवष) 

न वन िन वदा 
कायवाह  पुण 

होईपयत 

र कम पय-े

५९,८५,२६५ 

६ 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. या “ग” 

भागातील जलिन:सारण निलकांची 
यांिञक  प दतीन ेवाष िक साफसफाई 

करणे व चोकअप काढणे.(िन वदा 
.३२/१/२०१७-१८) 

९८,९३,१००   

दर–२% कमी 

मे. वशाल  

िस ह िल 

कॉ ॅ टर 

िन वदा वकृत 

दरापे ा १०.०० % 

जा त 

 

दनांक 

३०/०७/२०२० 

(दुसरे वष) 

दनांक 

३०/०७/२०२१ 

(ितसरे वष) 

र कम पय-े

१,०६,६४,७६२ 

७ 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. या “ह” 

भागातील जलिन:सारण निलकांची 
यांिञक  प दतीन ेवाष िक साफसफाई 

करणे व चोकअप काढणे.(िन वदा 
.१/१/२०१८-१९) 

९८,९७,०४८  

दर–०% 

कमी(अंदाज 

पञक य 

दराने) 

मे.मिनष 

असोिसएटस 

िन वदा वकृत 

दरापे ा १०.०० % 

जा त 

 

दनांक 

११/०६/२०२० 

(दुसरे वष) 

दनांक 

११/०६/२०२१ 

(ितसरे वष) 

र कम पय-े

१,०८,८६,७५३ 

      एकुण र. . ७,४०,४६,८७८ 

                ‘ब’, ‘क’, ‘ड’, ‘इ’, ‘फ’, ‘ग’, व ‘ह’ भागातील कामांचे ठेकेदार यांनी यांचे काम 
समाधानकारक र या पुण केले अस याने व वषयां कत कामां या िन वदा अट  व शत  
(A) मधील अट . ४ नुसार २ वषानंतर पुढ ल येक वषासाठ  िन वदा दारात १०% वाढ 
क न देणेची तरतुद आहे. िन वदा अट  व शत  माणे ‘ब’, ’क’, ‘ड’, ‘इ’ व ‘फ’ ेञीय 
कायालयातील कामा या ठेकेदार यांना मागील वषा क रता १०% िन वदा दरात दरवाढ 
देणेत आली होती. तसेच ग व ह ेञीय कामाची नुकतीच २ वष कालावधीची मुदत पुण 
होत अस यामुळे सदर कामांसाठ  पुढ ल वषासाठ  िन वदा दरात १०% वाढ क न दे याची 
तरतुद आहे. िन वदा अट  व शत  माणे ‘क’, ’ड’, ‘इ’, ‘ग’ व ‘ह’ ेञीय कायालयातील 

कामा या ठेकेदार यांना पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  मागील वषापे ा १०% दरवाढ देणेस 
तसेच ‘ब’ व ‘फ’ ेञीय कायालयातील कामांना ५ वषापैक  अंितम वषाचे कामाचे आदेश 
दे यात आलेले असून यां या कामाची मुदत अनु मे दनांक २३/०६/२०२० व दनांक 
११/०६/२०२० रोजी संपत आहे. स थतीत कोरोना वषाणू मुळे (COVID–19) 
उदभवले या प र थतीत अ याव यक कामांसाठ  तातड ने िन वदा या राब वणेचे काम 
चालू आहे. सबब ‘ब’ व ‘फ’ े य कायालयातील कामांस न वन िन वदा कायवाह  पुण 

होईपयत िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदा दरात न याने वाढ न 
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करता पाच या वषा या दराने हणजेच िन वदा दरात अनु मे २५.००%  जा त व 
१९.३५% जा त दरवाढ सह न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ िमळणेकामी 

तावास वर ल पञाम ये दश व या माणे एकुण र. .७,४०,४६,८७८/- (अ र  
र. .सात कोट  चाळ स लाख शेहेचाळ स हजार आठशे अ याह र फ ) पयत ‘ब’, ‘क’, 

‘ड’, ‘इ’, ‘फ’, ‘ग’, व ‘ह’ भागातील जलिनःसारण निलका साफसफाई करणेचे काम क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणॆ. 

वषय .२)  मनपाचे भाग .१५ म ये आकुड  येथील ना यगृहाची उवर त कामे करणेकामी ना यगृह 
हे पयटन वकास क पांतगत करणेत येत असून, सदर इमारतीचे आराखडे व 
अंदाजप के तयार करणेकामी त  आ कटे ट हणून मे.पी.के.दास अँड असोिसए स 
यांची मा. थायी सिमती ठराव .६२२, द.१२/०६/२०१२ अ वये नेमणकु करणेत आलेली 
आहे. सदर क प मनपा या पयटन वकास आराखडा लेखािशषातगत करणेत येत आहे. 
सदर क पाचे तपिशलवार आराखडे व अंदाजप के तयार करणेचे आदेश 
द.२१/०३/२०१३ चे प ा वये मे.पी.के.दास अँ ड असोिसए स यांना देणेत आलेले आहेत 

यानुसार मे.पी.के.दास अँ ड असोिसए स यांनी मनपा या मागणीनुसार ना यगृह क प 
इमारतीचे तपिशलवार आराखडे व अंदाजप के तयार केलेली आहेत. सदर ट पा -१ चे  

काम पुण करणेत आलेले आहे, तसेच ट पा – २ चे अंतगत सजावट व बा  
सुशोिभकरणाचे काम करणेकामी क प यव थापन स लागार याचंी नेमणुक करणे 
आव यक आहे. सदर क प हा वैिश य पुण असुन, पंपर  िचंचवड शहरा या स दयात व 

लौ ककाम ये भर टाकणारा आहे. तां क या क पाचे व प व मानांकन हे वैिश य पुण 

आहे. तां क या आराख या माणे काम क न घेणे यांचे मोजमापे घेऊन देयक तयार 

करणे, क पाचा दैनं दन कामावर देखरेख करणे, िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी करणे, 

म.न.पा.चे अिभयं यांकड ल इतर कामांचा याप पाहता व क पावर ल दैनं दन कामे 

प रणामकारक होणेकर ता सदर क पासाठ  िन वदा प ात कामांकर ता क प यव थान 

स लागारांची नेमणुक करणे आव यक आहे. मे.पी.के.दास अँ ड असोिसए स यांनी पयावरणाशी 
संल न अबन लॅिनंग, इंटे रयर डझायनस, हाऊिसंग ोजे टस ् इ. कामे मो या माणात 

केलेली आहेत . यांनी आंतररा ीय तरावर केले या कामाचा वचार करता, यांची मनपा या 
स थतीतील पयटन वकास आराखडा अंतगत अनेक क पासाठ  त  वा तु वशारद हणुन 

नेमणुक केलेली आहे. यानुसार ते कायरत आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  

आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार वा तु वशारदांचे ीकोनातुन संक प 

िच ा माणे य  जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने िन वदा प ात 

कायवाह साठ  क प यव थापन स लागार (PMC) हणून यांची नेमणुक करणे उिचत 

होईल. 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 

सुचना नुसार शासन िनणय .संक ण-२०१८/ .क.५४/न व-१६, मं ालय, मुंबई-४०००३२ 

द.०४/०६/२०१८ अ वये खालील माणे ट पे व हत करणेत आले आहेत. 
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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  

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश 
िनगिमत झा यानंतर 

०.७५%(ड पीआर ०.५०% + 
.मा.-०.२५%) 

०.५० (ड पीआर ०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

२ क पातील कामाचे कायादेश द यानंतर ०.२५% ०.१६ 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.४०% ०.२७ 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण झा यानंतर ०.४०% ०.२७ 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.६०% ०.४० 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण झा यानंतर ०.६०% ०.४० 

एकुण                    ३.००%               २.००% 

                     वर ल बाबींचा वचार करता व मे.पी.के.दास अँड असोिसए स यांचेकड ल प ानुसार सदर 
क पा या ट पा-२ या  िन वदा प ात कामाकर ता क प य थापन स लागार हणून 

काम करणेस व यासाठ  सदर कामाकर ता िन वदा प ात फ  हणून क प कंमती या 
१.३५% एवढ  फ  म ये काम कर याची मे.पी.के.दास अँड असोिसए स तयार  दश वली 
आहे. या सव बाबींचा वचार करता, कामाचे व प तसेच तातड ची आव यकता पाहता 
मनपा पयटन वकास आराखडा (TDP) अंतगत भाग .१५ म ये आकुड  येथील 
ना यगृहाची उवर त कामे करणे. (अंतगत सजावट व बाहेर ल सुशोिभकरण कामे करणे) 
क पासाठ  त  वा तु वशारद मे.पी.के.दास असोिसए स यांची क प यव थापन 

स लागार  (PMC) हणुन िन वदा प ात कामासाठ  (Post Tender) नेमणुक करणेचा 
ताव आहे. तुत िन वदा पुव कामाकर ता आ कटे चरल स हसेस मे.पी.के.दास अँड 

असो. यांनी पुर वले या आहेत. या बाबींचा वचार करता क प यश वीपणे व तां क 
या पुण होणेकामी िन वदा प ात काम मे.पी.के.दास अँड असो यांना महारा  शासन 

िनणया या िनधार त दरापे ा कमी दराने हणजेच क प कंमती या १.३५% या दराने 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत सांगवी- कवळे या बी.आर.ट .एस. र यावर ल 
काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान कावेर नगर येथे न याने सब-वे बांधणेत आला 
आहे. सदर सब-वे या कामामुळे १३२ के ह  टॉवर लाईनचे जिमनी पासुनचे (Vertical 

Clearance) िनयमापे ा कमी होत अस याने अपघात हो याची श यता अस याने, सदर 
टॉवर लाईनची उंची वाढ वणे आव यक अस याने याबाबत स ह क न महारा  रा य 
वज पारेषण कंपनीने अंदाजप क तयार क न प   SE/EHV/O&M/ Circle/PN/0430/ 

द.5/3/2020 अ वये या वभागास सादर केले आहे. सदरचे काम वीज पयवे ण शु क 
अदा क न मनपा करणार आहे. यामुळे सदर कामाचे वीज पयवे ण शु क र कम 
.३२,६०,३५४/- भरणे बाबत INVOICE NO 6100/ 1920/ 0000105 अ वये महारा  
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रा य वज पारेषण कंपनीने कळ वले आहे.सदरची र कम काम सु  करणे पुव  भरणे 

आव यक आहे. तर  सदरची र. .३२,६०,३५४/-(अ र  र. .ब ीस लाख साठ हजार 
तीनशे चोप न फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)  भारतीय साथरोग ितबंधा मक कायदा 1897 व महापािलका अिधिनयम कलम 63 (6) 

 मधील तरतुद वचारात घेता वर ल संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , 

ितबंधा मक उपाय करणे आव यक असलेने मनपाचे वाय.सी.एम. णालयास आव यक 

लागणारे PPE Kit with N95 Mask खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची ई.िन.सु. .1/2020-21 

अ वये मे.के स फामा, मुंबई यांचेकडुन ा  झालेला िन वदा लघु म दर र. .827.62 + 
GST ती क ट वकृत कर यात आलेला असुन यानुसार करारनामा करणेस व संबंिधत 
आिथक वषातील अंदाजप क य तरतुद ंचे मयादेत सदर पी.पी.ई.10000 कट खरेद  
करणेकामी एकूण र. .82,76,200 + GST चे खचास मनपा अिधिनयम कलम 73 (क) 
नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये स ा कायरत 
असले या  सी.पी.एस. डॉ टस यांनी द.०१ ए ल २०२० पासून व ावेतन र कमेत वाढ 
कर यासंदभात  वनंती केलेली आहे. महारा  शासन, वै क य िश ण व औषधी ये वभाग 

यांचेकड ल शासन िनणय .एमईड  १०१५/२६२/१५/िश ण -२, दनांक १६ जानेवार  २०१६ नुसार 

शासक य वै क य महा व ालये, शासक य दंत महा व ालये आ ण  शासक य आयुव दक 

महा व ालयांतील पद यु र अ यास मां या व ा या या  (किन  िनवासी व व र  िनवासी) 
व ावेतनात वाढ करणेबाबतचे शासन िनणयाचे अवलोकन केले असता, सदर शासन 

िनणयाम ये रा यातील शासक य वै क य महा व ालयातील किन  िनवासी - १/२/३ व व र  

िनवासी - १/२/३ आ ण दंत पद यु र अ यास मा या व ाथ  तसेच, शासक य आयुवद 

पद यु र पदवी अ यास मां या व ा याना ( किन  िनवासी - १/२/३) पुढ ल माणे 

व ावेतन लाग ूकेले आहे. 

          त ा-अ वै क य पद यु र पदवी/पद वका/ अित वशेषोपचार 

अ. . पदनाम 
मुळवेतन 

 

मुळवेतन 
व ावेतना या      
५० ट के 

महा.भ ा(असुधा रत) 
२१२ ट के 

वशेष वेतन  
आ ण ठोक वाढ 

एका मह याचे 
व ावेतन 

१ 
 

किन  िनवासी १ ६६०० 
 

३३०० २०,९८८ ५२५+७०००+५००० ४३,४१३ 

२  किन  िनवासी २ ६७०० 
 

३३५० २१,३०६ ५२५+७०००+५००० ४३,८८१ 

तसेच उ  शासन िनणयाम ये रा य शासना या कमचा-यांना  वेळोवेळ  या दराने 
महागाई भ ा अनु ेय राह ल, याच दराने उपरो ले खत किन /व र  िनवासींना व दंत 
पद यु र अ यास मा या आ ण शासक य आयुवद महा व ालयातील किन  िनवासी 
व ा याना महागाई भ ा अनु ेय राह ल. असेह  नमुद केलेले आहे. यामुळे 
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वाय.सी.एम. णालयात स ा कायरत असले या सव सी.पी.एस.डॉ टस यांना उ  शासन 
िनणयात नमुद केले माणे एका मह याचे व ावेतन तसेच सदर व ावेतन या 
तारखेपासून लागू करावयाचे आहे यावेळचा अनु ेय असलेला महागाईभ ा असे एकुण 
व ावेतन अदा करावे लागणार आहे. महारा  शासन, व  वभाग यांचेकड ल शासन 
िनणय .मभवा-२०१८/ . .१८/सेवा-९, द.१६/१०/२०१८  अ वये महागाई भ ा दर 
२६८% व न २७४% करणेत आलेला आहे. यानुसार वाय.सी.एम. णालयातील सव 
सी.पी.एस.डॉ टस यांना  द.०१ ए ल २०२० पासून पुढ ल माणे व ावेतन अदा करावे 
लागणार आहे. 

प  अ                                                 ( पये) 

अ. . पदनाम 
मुळवेतन 

 

मुळवेतन व ावेतना या 
    ५० ट के 

महा.भ ा (असुधा रत) 
२७४ ट के 

वशेष वेतन आ ण 
ठोक वाढ 

एका मह याच े
व ावेतन 

१ 
 

किन  िनवासी १ ६६०० 
 

३३०० २७,१२६ ५२५+७०००+५००० ४९,५५१ 

२ किन  िनवासी २ ६७०० 
 

३३५० २७,५३७ ५२५+७०००+५००० ५०,११२ 

वाय.सी.एम. णालयात द.०१/०८/२०१८ पासून दोन वषा कर ता सेवा करणेस एकुण ३३ 

सी.पी.एस.डॉ टरांची व वध आदेशा वये िनयु  करणेत आलेली आहे. यामुळे यांना  
उ  त यात नमुद केले माणे थम वषाकर ता एका मह याचे व ावेतन 
र. .४९,५५१/- व तीय वषाकर ता एका मह याचे व ावेतन  र. .५०,११२/- द.१ 
ए ल २०२० पासून लागू करणेस आदेश जा. .वायसीएमएच/११/का व/५६९/२०२०, 

दनांक ०८ /०६/२०२० अ वये मंजुर  दलेली आहे. सी.पी.एस.डॉ टरांचा दरमहा 
व ावेतनाचा होणारा एकुण खच वाय.सी.एम. णालयाचे सन २०२०-२१ मधील 
अंदाजप कातील “ व ावेतन” या लेखािशषावर करणेत आले या र. .१,००,००,०००/- 
(अ र  र. .एक कोट ) मधून खच  टाक यात आलेला असून, सदर वषयास  काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

 वषय .६)  मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .२२ द.०८/०६/२०२० अ वये मा.सुिनता तापक र, 
मा.शिमला बाबर यांनी ता वत केलेनुसार “नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल   

मागासवग य   क याणकार    योजने अंतगत  म हला,  मुले / मुलींसाठ  व वध कार या 
क याणकार  योजना राब व या जातात. यापैक    “मागासवग य    युवकांना / युवतींना   
व वध   यवसाय   िश ण”   ह   एक  िश ण  योजना  आहे.   या िश ण योजने अंतगत 
अनुसूिचत जाती व नवबौ , अनुसूिचत जमाती  व इतर मागासवग य  म ये  समा व   
सव  जाती  व  त सम  पोटजाती  जमाती  यांनाच िश णाचा   लाभ घेता  येईल.  
मागासवग वगातील युवक आ ण युवतींचा आिथक,    शै णक व सामा जक वकास  
हो या या ीने   ह   िश ण  योजना   राब व याचा   मानस  आहे. “मागासवग य 

युवकांना / युवतींना व वध यवसाय िश ण” ह  िश ण योजना मे.नॅशनल कॉप रेशन 
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ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया) - एन.िस. आय.ट .(इं डया) आकुड , पुणे-१९ ह  
सं था पंपर -िचंचवड महानगरपािलका ह तील आहे व आव यकतेनुसार ता काळ 
मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच मो या माणावर ल कामकाज करणेसाठ ची 
आव यक असलेली आिथक मता व वशेष क न व तीपातळ वर ल िश ण दे याचा 
या सं थेला भरपूर अनुभव आहे. पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या आय.ट .आय. माफत 
व वध यवसायांचे िश ण दे याचे काम चालते. सदरचे िश ण हे आय.ट .आय. 
येथील िश ण क ात चालत असते. मा  “मागासवग य युवकांना/युवतींना व वध 

यवसाय िश ण” या योजने अंतगतचे िश ण हे व तीपातळ वर ावयाचे आहे. 
यामुळे व तीपातळ वर िश ण दे यासाठ  तयार  करणे, िश ण िनहाय आव यक 

साधन साम ी उपल ध करणे, सदर िश णासाठ  िश क/ िश का यांची नेमणूक 
करणे, इतर आव यक मनु यबळ/कमचार  यांची नेमणूक करणे, यांचे मानधन ठर वणे 
इ याद  शासक य व तां क कामकाज करणे हे यां या चालु कामा या यापाचा व 
त ुषंगीक बाबींचा वचार करता सदर योजनेची अंमलबजावणी आय.ट .आय. माफत 
तातड ने होणे श य नाह . यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, तसेच िन वदा प दतीने 

सं था िनवड साठ  लागणारा द घ कालावधीचा वचार करता, व चाल ुवषा या कामासाठ चे 

सं थेमाफत िश णाचे सादर दरह  रा त असलेने िश णास इ छुक असलेले कुठलेह  

युवक/युवती िश णापासून दघ कालावधीमुळे वंिचत राहू नये. यामुळे िन वदा न माग वता 
थेट प दतीने “मागासवग य युवकांना/युवतींना व वध यवसाय िश ण” या योजनेअंतगत 

मनपा तरावर एकुण २५ वषयांचे िश ण हे लाभा यासाठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ), 

सोबत या “ प -अ” मधील नमुद तपिशल व सं थेमाफत सादर अ यास मानुसार व दरानुसार 

(सव करांस हत) चालुवष  द. ३१/०३/२०२१ अखेरपयत या कालावधीपयतचे िश णाचे काम हे 

औ ोिगक िश ण सं था / क  ( पं.िचं.मनपा.) यांचा अिभ ाय घेऊन व यानुसार पुढ ल यो य 

ती कायवाह  क न मे.नॅशनल कॉप रेशन ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया) - 
एन.िस.आय.ट . (इं डया) आकुड , पुणे - १९  यांचेमाफत देणेस मा यता देणेत येत यावी. 
सं थेमाफत व वध यवसाय िश णात सहभाग घेतले या युवक/ युवतींना रोजगार/ 

वयंरोजगारास वृ  करणे, यासंबंधीत यवसाय उभारणी ते व , व  प ात सेवा तसेच 

जमा खच न द , आव यक परवानगी / दाखले इ याद बाबत यांना मागदशन करणे बंधनकारक 

राह ल. या योजनेबाबत महापािलके या धोरणानुसार लाभा याकडुन आव यक ती कागदप  े

घे यात यावी. मागासवग य युवक / युवतींना (उ प न गटाची अट न ठेवता) िश णास 

वषयानु प एकुण िश ण शु का या ( ित लाभाथ  य  िश ण शु क + १८% 
माणे जीएसट ची होणार  र कम पये) या र कमे या ९०% माणे होणार  र कम ह  

एकुण िश ण शु क हणुन समज यात यावी व यानुसार ित लाभाथ  झाले या 
िश णाचे शु क सं थेस अदा करणेत यावे. यामुळे मो या माणावर 

महानगरपािलकेचे आिथक हत साधले जाणार आहे. यामुळे िन वदा न माग वता थेट 
प तीने “मागासवग य युवकांना/युवतींना व वध यवसाय िश ण” या योजनेअंतगत   
मनपा तरावर  एकूण २५  वषयांचे  िश ण  हे  सोबत  जोडले या  ' प -अ'  मधील 
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नमुद तपशील व सं थेमाफत सादर होणा या अ यास मानुसार व महानगरपािलका 
मा य दरानुसार चालुवष  सन २०२०-२०२१ ा आिथकवषातील दनांक ३१/०३/२०२१ 
अखेर पयत या कालावधीपयतचे िश णाचे औ ोिगक िश ण सं था/क  ( पंपर  – 

िचंचवड महानगरपािलका) यांचा मे.नॅशनल कॉप रेशन ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी 
(इं डया) - एन.िस.आय.ट . (इं डया) आकुड , पुणे-१९ यांचे माफत सादर िश ण वषयांचे 
दर, अ यास म, कालावधी  इ याद   बाबत  अिभ ाय  घेऊन  व   यानुसार   पुढ ल यो य 
ती कायवाह  क न मे.नॅशनल  कॉप रेशन  ऑफ  इ फॉरमेशन  टेकनॉलॉजी (इं डया) - 
N.C.I.T  (इं डया)  आकुड , पुणे-१९  यांचे माफत िश ण   देणेस  मा यता  देणेत यावी. 
तसेच िश णातील इ छुक  मागासवग य युवक व युवतीं या मागणीनुसार २ तासांऐवजी 
यांचे मागणीनुसार या तािसकेत यांना िश ण देणेत यावेत. चालु आिथक वषातील 

वषाआरंभी पासुनच योजनेचे काम चालु असणार अस याने सं थेवर होणा-या कामा या 
ताणाचा वचार करता तसेच मागासवग य युवक व युवतीं या वेळेअभावी यांना इतर 
पुरक वषयां या सल न िश णास वृ  क  नये. युवक व युवतीं या मागणीनुसार या 
कालावधीत व वेळेत सदर िश णाचे आयोजन करणेत यावे. सदर योजनेअंतगत 
महापािलका ह तील मागासवग य युवक व युवतीं या ानात व कौश यात वाढ हावी, 
यवसाय क न यांचे आिथक उ पन वाढावे, व वध यवसाय कलांम ये युवक व 
युवतीनंी पारंगत होऊन यांचे दैन दन जीवनात यांना ते उपयु  ठरावे. या िश ण 
योजने अंतगत िश ण घेणा-या युवक व युवतींना यांचे जीवनमान उंच वणे, 

समाज वाहात यांना मानाचे थान िमळ या या उ ेशाने यांचा शै णक, आिथक व 
सामा जक वकास हो यासाठ  या हेतूने मागासवग य युवक व युवतींना व वध 
यवसाय िश ण या योजने अंतगत व वध रोजगार/ वरोजगार पूरक िश णाचे 
आयोजन करणेत येत आहे. यामुळे िश त झाले या लाभा याचे सव ण करणे व 
यांचे उ प न कती वाढेल, यांना रोजगार उपल ध झाले अथवा नाह  या संबंिधत 

तपासणीचे कामकाज योजने या कामकाजात अंतभुत नसावे. वषयानु प अ यास म 

पाहुनच व तो आप याला झेपेल याची खा ी वाटणा-या हणजेच तो कोस कर याचे ान / कुवत 

/ मता असले या गरज ुयुवक / युवतीच फाइ स सादर कर त असतात. यामुळे विश  अशा 
शै णक अहते या अट ची आव यकता नाह . यामुळे युवक/ युवतींना यांचे इ छेनु प 

िश णास सहभागी होणेपासुन वंिचत ठेवले / रा हले असे होणार नाह . केवळ शै णक 

अहतेतुन ानाची पातळ  कळून येत नाह . यामुळे कुठलेह  गरज ु / इ छुक युवक / युवती 
िश णापासून वंिचत राहु नये, िश णात सहभागी क न घेत नाह , अशा कुठ याह  कार या 

त ार स वाव राहु नये, या हेतुने कुठलीह  / विश  शै णक अहता न ठेवता व वध यवसाय 

िश ण राब व यास मा यता देणेत यावी. यापूव  म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म 
या योजनेअंतगत या मागासवग य म हला/मुली यांनी या योजनेअंतगत व वध 
िश ण घेतलेले असले तर  “मागासवग य युवकानंा/ युवतींना व वध यवसाय िश ण” या 

योजनेम ये मागासवग य म हला/मुली यांना सहभागी क न घेणेस मा यता देणेत यावी. 
युवक/ युवतींना यां या मागणीनुसार एकापे ा अिधक वषयांचे िश ण देणेस तसेच 
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युवक/युवतीं या इ छेनुसार एखादे/तेच िश ण परत देणेस मागासवग वगातील 
युवक आ ण युवतींचा आिथक, शै णक व सामा जक वकास हो या या हेतूने धोरण 
हणुन मा यता देणेत यावी. िश ण घेणेस युवक/युवतींना ो साहन िमळावे व 
िश ण घे यासाठ  आिथक कारण यांना बाधक होऊ नये यासाठ  व कुठलीह  इ छुक 

युवक/युवती िश णापासून वंिचत राहु नये या क याणकार  उ ेशास पूरक व सुसंगत 
धोरण असावे या उ ेशाने सदर योजने अंतगत या िश णासाठ  िश णास इ छुक 
युवक/युवतींकडून यापूव  मनपा अंतगत चालणा या म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय म या योजने या मंजूर धोरणा माणे िश ण शु का या १०% माणे होणार  
लाभाथ  सहभाग शु काची र कम “मागासवग य युवकांना/ युवतींना व वध यवसाय 
िश ण” या िश ण योजने अंतगत िश ण घेणा या लाभा याकडून वीकार यात 

येऊ नये. हणजेच युवक/ युवतींना मोफत िश णास धोरण हणून मा यता देणेत 
यावी. व तीपातळ वर योजनेचा सुयो य चार व सार होणेसाठ  तसेच युवक/युवतींना 
योजने या अट  व शत ची प पणे मा हती होणेसाठ  चालुवष या मा यतेनुसार लाभाथ  
पा ता िनकष (अट  व शत ) याम ये यो य तो बदल करणेत यावा. िश णातील वलंब 
टाळ या या ीने तसेच िश णा या वलंबाबत या कुठ या ह  त ार स वाव राहु नये 
या हेतूने मे. नॅशनल कॉप रेशन ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया)-एन.िस.आय.ट . 
(इं डया) आकुड , पुणे-१९ यांना व तीपातळ व न इ छुक युवक/युवतीं यां या ३० 
युवक/युवतीं या मयादेत यां या माफत फाइ स सादर क न सहभागी क न घेणेस 
मा यता देणेत यावी. ा माणे यांचे गट तयार क न गटां या िश णा या अट  व 
शत  नुसार या कागदप ां या फाई स वीकारणेस मा यता देणेत येत आहे. अशा 
कारची सूचना शासनाकडुन सदर ल सं थेस दे यात यावी. चालु वषातील िश णाचा 
वचार करता होणा या िश णाची देयके ह  चाल ु सदर योजनेसाठ  केले या 
अंदाजप क य तरतुद तून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच व तीपातळ व न 
यांची मागणी असेल या सव मागासवग य युवक/युवतीं या िश णा या गटिनहाय 

फाई स वीकारणेत या यात. सदर योजेनेम ये आव यकतेनुसार बदल/दु ती  
कर याचे/योजना अंमलबजावणी संबिधत िनणय घेऊन यो य ती कायवाह  क न योजना 
राब व यासंबंधीतचे व सदर योजनेअंतगतची देयके अदा कर याचे सव अिधकार मा. 
आयु  सो. यां या मा यतेने मा. अितर  आयु  सो. यांना देणेस व सदर 
योजनेअंतगत होणारा य  खच हा मागासवग य युवकांना/ युवतींना व वध यवसाय 
िश ण” या उपलेखािशषावर सन २०२०-२०२१ या आिथक वषात उपल ध 

असले या/होणा-या तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेत यावी. संभा य कामापोट  
सं थेस देय असले या य  िश ण शु का या र कमे या ५% माणे होणार  र कम 
ह  सं थेकडुन अनामत व लेखापर ण पुततेकामी हणून घेणेत यावी. तथापी सदर 
अनामत र कमे या तुलनेत जादा काम होणार असेल तर यानुसार या संभा य यादा 
कामापोट या ५% माणे होणार  र कम सं थेकडुन आगाऊ भ न घे यात यावी. 
सदरची होणार  अनामत र कम ह  मोठ  अस याने सं थे या मागणीचा व यांचे 
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आिथक िनकड चा वचार करता चालु वषाचे काम पूण झालेनंतर सदर र कमेपैक  ४% 
र कम ह  सं थेस वर त परत करावी. मा  उवर त १% र कम ह मनपातील 
लेखापर णानंतर लेखापर णातील सव अ ोपािधन आ ेप व वसुलपा  आ ेप याची 
१००% पुतता सं थेमाफत सादर झालेनंतर सदरची र कम सं थेस परत देणेत यावी. 
तथापी याबाबत शासक य तरावर यो य तो िनणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सन २०२०-२०२१ या अंदाजप काम ये नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

“मागासवग य युवकांना/ युवतींना व वध यवसाय िश ण” योजनेसाठ  आिथक तरतुद 
करणेत आलेली आहे. यात “मागासवग य युवकांना/ युवतींना व वध यवसाय 
िश ण” या उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  “मागासवग य युवकांना / युवतींना 
व वध यवसाय िश ण” या उपलेखािशषावर या कामासाठ  िनधी राखीव आहे. सदर ल 
कामासाठ  वाढ व िनधीची गरज असलेस आव यक तो वाढ व िनधी महापािलके या 
थाप य वभागाकड ल राखीव िनधी या केले या ५% तरतुद मधून स म सिम यां या 

मा यतेने वग करणेत या यात. थाप य वभागाकड ल राखीव िनधी या केले या 
तरतुद मधून इतर अ य वभागातील उपलेखािशषाअंतगत केले या तरतुद मधुन चालुवष  
“मागासवग य युवकांना/ युवतींना व वध यवसाय िश ण” या योजनेसाठ  
लाभा या या ितसादानुसार िश णाचे वाढ व खचाकामी आव यकतेनुसार र कमा वग 
करणेस व यानुसार “मागासवग य युवकांना/ युवतींना व वध यवसाय िश ण” 
योजना ह  मे.नॅशनल कॉप रेशन ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया) - 
एन.िस.आय.ट . (इं डया) आकुड , पुणे-१९ यांचेमाफत सन २०२०-२०२१ साठ  ा आिथक 

वषातील दनांक ३१/०३/२०२१ अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या 
अंमलबजावणीकामी या धोरणास व सदर िश ण देणेस येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .७) JnNURM - BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत अजंठानगर, िमिलंदनगर, वेताळनगर 

व व ठलनगर येथे झोपडप ट  पुनवसनाचे काम पूण झाले आहे. सदर क पास 
द.०४/०७/२०१९ रोजी Consent to Operate Part ा  झाले आहे. सदर Consent to 

Operate नुसार मुदत द.३१/०१/२०२० पयत आहे. सदर क पां या Consent Order म ये 
नमुद केले या इमारतींवर िसमीत झालेला असून क पाचे काम पूण झालेले आहे. 
यामुळे तेथे न याने JnNURM अंतगत कोणतीह  इमारत बांधणेत येणार नाह . तथा प, 

मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , झोिनपू शासन वभागाकडून ताबा आदेश ा  

नस याने अजंठानगर, वेताळनगर, िमिलंदनगर व व ठलनगर क पामधील उव रत 

सदिनकांचे ह तांतरण करता येत नाह . सदर सदिनका लाभा याना ह तांत रत करणेकामी 
कती वेळ लागेल याब ल प ता नाह . यामुळे उपरो  क पां या Consent to Operate 

चे नुतनीकरण ३ वष हणजेच द.३१/०१/२०२३ पयत करावे लागणार आहे व तीन 
वषा या नुतनीकरणासाठ  लागणार  शु क भरावे लागणार आहे. सदर शु क MPCB कडे 
RTGS / NEFT ारे भरणेचे आहे. याचा तपिशल पुढ ल माणे. 
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Bank Details for RTGS/NEFT 

Account Name: Maharashtra Pollution Control Board 
Bank Name: State Bank of India 
Bank Account No: 33874078751 
Bank Account Type: Current Account 
Bank Address: 76-A, Rafi Ahmed Kidwai Rd, Gujarati Kelwani Mandal School, 
Matunga Br. Mumbai- 400 015. 
IFSC Code: SBIN0005350 
MICR Code: 400002056 
Email: aao_ecmpcb@mpcb.gov.in  

MPCB या Fee Structure नुसार खालील माणे फ  अदा करावी लागणार आहे. 

Consent To Operate Project चे नाव 
Consent To Operate 

ा  इमारती 
क पावर डसबर 

२०१९ अखेर झालेला 
खच 

या माणात तीन 
वषासाठ  

( द.३१/०१/२०२० ते 
३१/०१/२०२३ पयत)  

लागणार  फ  

अजंठानगर झोपडप ट  पुनवसन क प ७ २१,७६,९०,००० १,५०,०००/- 
वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ९ ५८,१८,९७,००० ३,००,०००/- 
िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ५ ३७,०४,२४,००० २,२५,०००/- 
व ठलनगर झोपडप ट  पुनवसन क प १३ ६८,९६,४७,००० ३,००,०००/- 

एकुण ९,७५,०००/- 

                              सबब, वर ल क पातील इमारतींकर ता MPCB कडून Consent to Operate या 
नुतनीकरणाकर ता र. .९,७५,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख पं याह र हजार फ ) 
यांचेकडे जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८) नगररचना व वकास वभागाकड ल प  .नर व/का व/१५/७०/२०२० दनांक  
०८/०६/२०२० अ वये नगररचना व वकास वभागाने मौजे पंपर  वाघेरे ता. हवेली येथील 

िस.स.नं.४६३५ ते िस.स.नं.४६५७ या शास कय िमळकती शास कय/ िनमशास कय वभागात 

अस याने भाजीमंडई साठ  आर त क न ता यात घेणेसाठ  मोजणी करणेकामी शास कय 

मोजणी फ  कळ वणेबाबत नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना कळ वलेले होते. 
यास अनुस न नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी मौजे पंपर  वाघेरे ता. हवेली 

येथील िस.स.नं.४६३५ ते िस.स.नं.४६५७ या िमळकती व रल शास कय / िनमशास कय 

वभागात समा व  असले या शास कय जिमनीची मोजणी अनुषंगाने संयु  मोजणीकामी साधी 
मोजणी फ  र. .३५,०००/- कालावधी ६ म हने, तातड  मोजणी फ   र. .७०,०००/- कालावधी ६ 

म हने, अित तातड  मोजणी फ  र. .१,०५,०००/- कालावधी २ म हने व अित अित अिततातड  

मोजणी फ  र. .४,२०,०००/- कालावधी १५ दवस या माणे र कम भरणा करणेची मागणी 
केलेली आहे. यास अनुस न मौजे पंपर  वाघेरे ता. हवेली येथील िस.स.नं.४६३५ ते 

िस.स.नं.४६५७ या िमळकती वर ल शास कय / िनमशास कय वभागात समा व  असले या 
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शास कय जिमनीची मोजणी अनुषंगाने संयु  मोजणीकामी अित तातड  मोजणी 
फ  र. .१,०५,०००/- (कालावधी २ म हने) र कम नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना 
अदा करणेस मा यता दलेली असून या कायवाह स काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)  भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक कापड  
मा क थेट प दतीने खालील त या माणे 01 ते 02 मह ला बचत गट यांचेकडुनखरेद  

करणेकामी येणारे र. .20,00,000/- (अ र  र. पये वीस लाख फ ) चे खचास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 67(3) (क) व अनुसुची ड करण मांक.5(2)(2) नुसार 
खालील त या माणे 01 ते 02  मह ला बचत गट यांचेकडुन करारनामा न करता  खरेद स 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ.  पुरवठाधारकाचे नाव सा ह याचा तपिशल 
कापड  मा क पर माण  

दर ती नग 
सव करा सह 

एकुण र. . 

1. कुल वािमनी म हलाबचत गट पंपळे गुरव 1,00,000 नग र. .10/- ती 
नग 

10,00,000/- 
2. महाल मी म हला बचत गट पंपळे गुरव 1,00,000 नग 10,00,000/- 
                           एकुण 2,00,000 नग   20,00,000/- 

वषय .१०) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा 
(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक 
कापड  मा क थेट प दतीने खालील त या माणे 01 ते 13 पुरवठाधारकाकडुन खरेद  
करणेकामी येणारे र. .1,50,00,000/- (अ र  पये एक कोट  प नास लाख फ ) चे 
खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 67(3) (क) व अनुसुची ड करण मांक 
5(2)(2) नुसार खालील त या माणे 01 ते 13 पुरवठाधारकाकडुन करारनामा न करता 
खरेद स काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ.  पुरवठाधारकाचे नाव सा ह याचा तपिशल 
कापड  मा क पर माण  

दर ती नग 
सव करा सह 

एकुण र. . 

1. कुल वािमनी म हलाबचत गट पंपळे गुरव 1,50,000 नग   

  

  

  

र. .10/- ती 
नग 

15,00,000/- 
2. महाल मी म हला बचत गट पंपळे गुरव 1,50,000 नग 15,00,000/- 
3. मे.आरंभ ए टर ाईझेस, पंपर . 3,00,000 नग 30,00,000/- 
4. मे.साई ए टर ाईजसे,भोसर  3,00,000 नग 30,00,000/- 
5. मे.ओम येट ह टेलर,भोसर  30,000 नग 3,00,000/- 
6. मे.गु नुर ए टर ाईजेस,िचंचवड 1,80,000 नग 18,00,000/- 
7. आरंभ म हला बचत गट 50000 नग 5,00,000/- 
8. मे.आनंद ए टर ाईजेस,िचंचवड 50,000 नग 5,00,000/- 
9. मातो ी मह ला बचत गट,िचंचवड 20,000 नग 2,00,000/- 
10. ीकृ ण मह ला बचत गट,िनगड  20,000 नग 2,00,000/- 
11. मे.ऍड सन लाईफ साय स  1,00000 नग 10,00,000/- 
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12. दगंबरा म हलाबचत गटसंततुकाराम नगर 1,30,000 नग 13,00,000/- 
13. म.ेमहावीर काप रेशन 20,000 नग 2,00,000/- 
                           एकुण 15,00,000 नग   1,50,00,000/- 

वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल  सोबतचे प  “अ”1 

मधील िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 

आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२) महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम १०५ (१) अ वये लेखा पर ण वभागाकड ल 

द.२४.०२.२०२०  ते  द.१५.०३.२०२० अखेर  संपणा-या सा ा हक लेखा तपासणी कामाचे 
अहवाल मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/४६/२०२० द.१२/०६/२०२० 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. तसेच 

द.१६.०३.२०२०ते ३१.०५.२०२० या कालावधीत उप थतीबाबत िनबध अस याने सदर 
कालावधीत कामकाज करता आले नाह . यामुळे सदर कालावधीतील अहवाल िनरंक 
समज यात यावा. सदरचे अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१३) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .२८ द.११/०६/२०२० अ वये 
मा.िभमाबाई फुगे, मा.उषा मुंढे यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या शाळांमधील इय ा ८ वी, ९ वी, व १० वी म ये िश ण घेणा-या 
व ाथ नींना म हला व बालक याण योजनेतुन मोफत सॅिनटर  नॅफक न उपल ध क न 
दे यास मा यता देणेस तसेच या कर ता व हत प दतीने सं थेची नेमणूक क न मंजुर 
दराने येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .२९ द.११/०६/२०२० अ वये.सुजाता पालांडे  
मा.साधना मळेकर यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
कोरोनाचा ादु भाव रोख यासाठ  व वध उपाययोजना कर यात येत आहेत. शासनाने 
लॉकडाऊन या बहुतांशी अट  िशिथल के याने भ व यकाळाम ये शहराम ये कोरोना 

णांची सं या वाढ याची श यता आहे. शहरातील म हला,वयोवृ द म हला तसेच 
मधुमेह,उ च र दाब यासारखे आजार असले या म हलांना कोरोनाचा धोका जा त आहे. 
कुटंुबाची सव जबाबदार  म हलांवर असते यामुळे म हलां या आरो याची काळजी घेणे 
आव यक आहे. तर  महापािलकेमाफत यो य या सं थेची व हत प दतीने नेमणूक 
क न महापािलका े ात वा त य असले या म हलांची कोरोना पूव आ ण कोरोना 
तपासणी कर यास आ ण याबाबतचा खच म हला बालक याण योजनेअंतगत “इतर 
योजना/काय म” या लेखािशषावर कर यात आले या तरतुद तून करणेस मा यता 
देणेकामी तसेच याकामी सं था िन त क न तपासणी कर ता येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१५) मनपाचे उ ान  वभागाकड ल उ ाने देखभालीचे व संर णाचे कामकाज िन वदे ारे करारनामा 
क न आदेश देवुन कामे क न घेणेत येतात. सदर  उ ान देखभालव संर ण कामाचा 
कालावधी २ वषाचा असतो. मा.आयु सो यांचेकड ल दनांक ३१/१०/२०१८ रोजीचे मा य 

तावानुसार उ ान देखभालीचे कामे व वध चिलत कायप तीनुसार िन वदे ारे सोप वणे 
ऐवजी कामकाजाचे सोई या ीने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा एकाच वेळ  दोनवष 

कालावधीसाठ  े य कायालयानुसार िन वदा ता वत कर या या सुचना ा  झाले या 
आहेत. यानुसार िन वदा नोट स मांक २/ १ ते २३/ २०१९-२०  दनांक ०१/०८/२०१९  रोजी 
िस  करणेत आलेली आहे. सदर २३ कामाची िन वदा कायवाह  चालु आहे. तथापी उ ान 

देखभालीचे कामकाज चालु राहणे आव यक आहे. मनपाचे उ ान वभागाकड ल वाहतुकनगर  

उ ान देखभाल व संर ण कामाकाज िन वदा नोट स मांक ०६/०६/२०१७-२०१८ अ वये मे. 

दवंगत महापौर मधुकर पवळे वंय. रोज.सेवा. सह. मया या सं थेस देणेत आलेले होते. सदर 

कामाची िन वदा कायवाह  चालु असुन सदरची िन वदा कायवाह  चालु असताना देखभाल व 

संर णाचे कामात अडथळा िनमाण होवु नये या साठ  सदर सं थेस दनांक ०१/०४/२०२० ते 

३१/०७/२०२० पयत जु या  िन वदा दराने मुदतवाढ देणे आव यक असलेने यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६) कोरोना वषाणू या (COVID 19) ितबंधासाठ  Covid Care Centre व Institutional 

Quarantine Centre येथील य  व ण यांचेसाठ  दर करार प तीने महारा  रा य 
हातमाग सहकार  महासंघ, मुंबई (महाटे स) यांचेकडून िलनन सा ह य (बेडिशट व 
सोलापुर  चादर) दर करारानुसार करारनामा न करता थेट प तीने खरेद   करणेस व 
याकामी येणा-या र. .20,15,375/- (अ र  र. .वीस लाख पंधरा हजार तीनशे पं याह र 

फ ) चे खचास व मे.महारा  रा य हातमाग सहकार  महासंघ, मुंबई (महाटे स) 
यांचेबरोबर करारनामा न करता दर करारानुसार थेट प तीने खरेद  करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण अिभयान 
(JNNURM), अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, तसेच क  शासन पुर कृत व वध 
योजनांचे अनुषंगाने Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे 
कामकाज करणेकामी मे.KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. या सं थेला 
द.२३/०४/२०२० पासुन पुढ ल ३ म हने कालावधीकर ता कवा िन वदा या पुण 
होऊन न याने नेमणूक होणा-या सं थेस कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम घडेल 
या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसाठ  व करारनामा अट  व शत नुसार २ On Site Staff 

कर ता दरमहा र. .५,००,१६६/- (अ र  र. .पाच लाख एकशे सहास  फ ) करां यितर  
या माणे येणारा एकुण य  खच र. .१५,००,४९८/- (अ र  र. . पंधरा लाख चारशे 
अ या नव फ ) इत या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१८) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावात नमुद प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 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/५८६/२०२० 

दनांक – १२/०६/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( वषय मांक ६ लगतचे प  – अ) 
अ.  वषयाचे नाव काय म कालावधी 

दररोज २ तास 
ित 

लाभाथ  
य  

िश ण 
शु क र. . 

य  
िश ण 

शु कावर 
१८% माणे 

होणार  
जीएसट ची 

र. . 

एकुण िश ण 
शु क ( य  
िश ण शु क + 
१८% माणे 
जीएसट या 

र कमेसह होणार  
र कम) र. . 

दवस तास 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
१ इंटे रअर डझाईन व डेकोरेशन 

िश ण 
४५ दवस ९० तास २६२५.०० ४७२.५० ३०९७.५० 

२ युरल पट ंग िश ण १५ दवस ३० तास ८७५.०० १५७.५० १०३२.५० 
३ लमासा आट िश ण १५ दवस ३० तास ८७५.०० १५७.५० १०३२.५० 
४ युट बॅग मेक ंग व बांबु आट मेक ंग 

िश ण 
३० दवस ६० तास १६८५.०० ३०३.३० १९८८.३० 

५ फोटो लॅिमनेशन व े िमंग िश ण २० दवस ४० तास १३००.०० २३४.०० १५३४.०० 
६ सॅिनटर  नॅपक न िश ण १० दवस २० तास ५५६.५० १००.१७ ६५६.६७ 
७ बाल संगोपन िश ण ३० दवस ६० तास १६८५.०० ३०३.३० १९८८.३० 
८ वमा स लागार िश ण ३० दवस ६० तास १६८५.०० ३०३.३० १९८८.३० 
९ पोषक आहार व आरो य िश ण ३० दवस ६० तास १६८५.०० ३०३.३० १९८८.३० 
१० ं ट ऑफ स कम रसे शिन ट 

िश ण 
४५ दवस ९० तास २८५०.०० ५१३.०० ३३६३.०० 

११ ॅ हल व टु रझम ितनीधी िश ण ६० दवस १२० तास ३४००.०० ६१२.०० ४०१२.०० 
१२ ऑनलाईन स हसेस िश ण ३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० 
१३ मेणब ी बन वणे (कॅ डल मेक ंग) १५ दवस ३० तास ८७५.०० १५७.५० १०३२.५० 
१४ लाँ  १५ दवस ३० तास ८७५.०० १५७.५० १०३२.५० 
१५ स दय स लागार ६० दवस १२० तास ३९००.०० ७०२.०० ४६०२.०० 
१६ औ ोिगक सुर ा र क ३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० 
१७ बेकर  उ पादने १५ दवस ३० तास ८७५.०० १५७.५० १०३२.५० 
१८ सॉ ट क स फॉर बेस लाइन टाफ ३० दवस ६० तास १६८५.०० ३०३.३० १९८८.३० 
१९ सहा यक फायर ऑपरेटर ३० दवस ६० तास २२५०.०० ४०५.०० २६५५.०० 
२० गुणव ा िनर क ३० दवस ६० तास २२५०.०० ४०५.०० २६५५.०० 
२१ रे जरेशन / एअर कं डशिनंग 

मेकॅिनक 
३० दवस ६० तास ३२२५.०० ५८०.५० ३८०५.५० 

२२ कागद  पश या व कागद  पाक ट 
तयार करणे 

१० दवस २० तास ८७५.०० १५७.५० १०३२.५० 

२३ मूलभूत संगणक िश ण ३० दवस ६० तास २२५०.०० ४०५.०० २६५५.०० 
२४ इंटरनेट िश ण १५ दवस ३० तास ८७५.०० १५७.५० १०३२.५० 
२५ कापड  पश या, मा क व व वध 

कार या बॅग तयार करणे 
१५ दवस ३० तास ८७५.०० १५७.५० १०३२.५० 



18 
 

( वषय मांक ६ चे लगत) 
 

“मागासवग य युवकांना/युवतींना व वध यवसाय िश ण काय म " सन २०२०-२०२१ 
 

युवक/ पु ष/ म हला /मुली /तृतीयपंथी इ. लाभा यासाठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ) : 
 
१.   युवक / पु ष / म हला / मुली / तृतीयपंथी यां या नावे आधारकाड / आधारकाड काढलेबाबतची  
     पोच पावती (र हवाशी त) ची सा ां कत स य त आव यक 
 

२.   वत:, व डलांचा अथवा जवळ या नातेवाईकां या जातीचा पुरावा/ व डलां या जातीचा पुरावा 
उपल ध नस यास नातेवाईकाचे जात माणप  आ ण नातेवाईकासोबत या ना याचा तपशील देणारे 
मा.स म ािधकार  यांचे प / अजदार, अजदाराचे वड ल अथवा आजोबां या ाथिमक शाळा वेश 
न दवह चा उतारा /अजदार अथवा अजदारा या वड लांचा शाळा सोड याचा दाखला /अजदार, अजदाराचे 
वड ल अथवा जवळ या नातेवाईकाचा ज म न दवह चा उतारा / अजदाराचे वड ल अथवा जवळ या 
नातेवाईकासाठ  छाननी सिमतीने जार  केलेले वैधता माणप  / ववा हत म हला अस यास आ ण 
जातीचा दाखला/पुरावा ववाहापूव या नावे अस यास मा. स म ािधकार  यांचे प  / मरारोहयो जॉब 
काड इ याद  त सम कागदप  ेयापैक  एक कागदप  (सा ां कत स य त) पुरा याथ सादर करावे 
 

३.   पंपर -िचंचवड महानगरपािलका ह त वा त य असणे अव क 
 

४.  कुठ याह  उ प न गटातील युवक / पु ष / म हला / मुली / तृतीयपंथी इ. यांना सदर िश ण 
काय मात सहभागी होता येईल. मा  यासाठ  वय वष १६ पूण असणे आव यक  
    

५.  वा त या या / वया या पुरा याथ  युवक / पु ष / म हला / मुली / तृतीयपंथी यां या नावे / 
नाव असलेले : आधारकाड / आधारकाड  काढलेब लची पोच पावती (र हवाशी त) / घरप ट  
(िमळकतकर) पावती / पंपर -िचंचवड महानगरपािलका यांचे झोप प ट धारक हणुन ओळखप  / 
मतदार ओळखप  / पॅनकाड / टेिलफोन बल / रा ीयकृत बँकेचे पासबुक / िशधाप का / पारप  / 
वाहनचालक अनु ि  / वीज देयक / पाणीप ट  पावती / रा ीय वा य बीमा योजना काड इ याद  
त सम कागदप  ेयापैक  एक कागदप  (सा ां कत स य त) पुरा याथ सादर करावे लागेल 
 

६.  सदर िश णास इ छुक म हला सा र असण ेआव यक. यानुसार शै णक पा ते या पुरा याथ 
कुठलीह  कागदप े सादर करणेची अव यकता नाह   
 

७.  १५ ते ३० युवक / पु ष / म हला / मुली / तृतीयपंथी या मयादेत येक युवक / पु ष / 
म हला / मुली / तृतीयपंथी यां या गटांनी गट मुखामाफत आव यक या कागदप ांसह (सा ां कत 
स य त) व येक  युवक / पु ष / म हला / मुली / तृतीयपंथी यां या फोटोसह वह त नमु यात 
फाईल सादर करणे आव यक       
 

८.  ल नानंतर या कंवा इतर कारणा तव नाव बदलाबाबत या पुरा याथ पॅनकाड / ल न प का / 
ववाह न दणी दाखला / र कम पये १००/- या मु ांक कागद ( टॅ प पेपर) वर केलेले ित ाप  
इ याद  त सम कागदप  ेयापैक  एक कागदप  (सा ां कत स य त) पुरा याथ सादर करावे लागेल. 
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( वषय मांक ६ चे लगत ) 
 

‘ को वड-१९ ’ (कोरोना हायरस) या पा भूिमवर 
 
१.  िश णाचे ठकाण सं थेन ेरोज सॅिनटाईज कर यात याव.े 
 
२.  सोशल ड टसींगचा िनयम बंधनकारक असणार आहे. 
 
३.  येक िश णाथ /लाभाथ  यांना मोफत मा क व सॅिनटायझर दे यात याव.े 
 
४.  मा.क  शासन, मा.रा य शासन व महानगरपािलका यां या को वड -१९ संदभातील अट  व  
    शत चे पालन िश ण देताना सं थेस बंधनकारक असणार आहे. 
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( . वमुका/०४/का व/१९१/२०२० द.८/६/२०२० वषय .११ चे लगत) 
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( .उ ान/२/का व/१७३/२०२० द.११/०६/२०२० वषय .१५ चे लगत) 

 
 


