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पंपर िचंचवडमहानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८ 

नगरसिचवकायालय, 

मांक-नस/३/का व/१७३८/२०२१. 
दनांक-  २२/१०/२०२१ 

 
ित, 

मा. ----------------------------------------------------------, 

सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११०१८.  

  
  वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 

सभा दनांक.२७/१०/२०२१ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय/ महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२७/१०/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयो जत करणेत आलेली 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  - ४११०१८. 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - २४६ 

 
दनांक-२७/१०/२०२१               वेळ द.ु ०२.३० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक. 

२७/१०/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.  

----------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४३ द.०६/१०/२०२१ चा सभावृतात कायम करणे. 

ब)  मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४४ द.१३/१०/२०२१ चा सभावृतात कायम करणे. 
 

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

महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७ (३) (क) यास अिधन राहून कोरोना 
वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  वै क य उपचारा दर यान णांची तपासणी 
करताना आव यक असणारे   Non – Sterile Latex Examination Gloves Small, Medium, 

large आव यक आहे.  खरेद  करणेकामी िस द केले या ई-िन वदे या 
अनुषंगाने  M/s.Medinilla Health Care यांचेकडून lnnovativ Biosciences Pvt 

Ltd कंपनीचे Non – Sterile Latex Examination Gloves Small, Medium ,large, 

खरेद करणे कर ता Per Gloves २.८०  +GST या दराने खरेद  कर यासव ( िन वदा र. . 

४५,९९,९००/- पे ा -  ३७.७७ %  कमी दराने) येणा-या  र. .२८,६२,१६०/- (अ र  

र. .अ ठावीस लाख बास  हजार एकशे साठ फ ) + GST च ेखचास मा यता देणेबाबत 

वचार करणे. 
 

वषय . २) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 

१४/०३/२०२० आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम (४१ व ५०), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७ (३)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा ादुभाव 

रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन 

केले या  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 

िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा 
सूचना मांक १०/२०२०-२१ अ वये ा  झालेला लघु म दर र. .१८०/- ित दन ित 

य यानुसार एकूण १५ पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत 
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करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द. १८/०४/२१ अखेर र. .१८०/- ित दन ित य  

व द.१९/०४/२१ पासून पये २३०/- ित दन ित य या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी 
ित दन दुपारच/ेरा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार 

सबंिधत को वड केअर सटरचे  पा क अहवाल  वचारात घेऊन वषया या स व तर 

तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधी म ये होणा-या र. .१४,६२,५७०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख बास  हजार पाचशे स र फ ) च ेखचास मा यता व पुरवठादार मे. जोशी बंधू  केटरस 

यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 

द.१४/०३/२०२० आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम (४१ व ५०), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) नुसार कोरोना वषाणूचा ादुभाव 

रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन 

केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 

िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा 
सूचना मांक १०/२०२०-२१ अ वये ा  झालेला लघु म दर पये १८०/- ित दन ित 

य  यानुसार एकूण १५ पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत 

करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.१८/०४/२१ अखेर र. .१८०/- ित दन ित य  

व द.१९/०४/२१ पासून पये २३०/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी 
ित दन दुपारच/ेरा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार 

सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल  वचारात घेऊन वषया यास व तर 

तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधी म ये होणा-या पये ३४,०३,०८०/-(अ र  पये– 

चौतीस लाख तीन हजार एं शी फ ) चे खचास  मा यता व पुरवठादार मे. सा व ी म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांच े बरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय . ४) पंपर  –िचंचवड शहराची वाढलेली लोक सं या व झपा याने होणारा वकास यामुळे 

शहराम ये होणार  गद , वाहतूक िनयमन व िनयं ण इ . बाबी वचारात घेऊन ऑग ट २०१८ 

साली महारा  शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व बाजू या प रसरासाठ  वतं  

पंपर  िचंचवड पोलीस आयु  कायालय सु  केलेले आहे. शहरांम ये आ ण शहरालगत या 
हंजवड , चाकण, तळेगाव येथ े आयट  कंपनी, ऑटो मोबाईल कंपनी व इतर औ ोिगक 

वसाहतीमुळे चंड मो या माणात नागर  व ती वाढलेली आहे. यासोबतच वाहतूक 

क ड , गु हेगार  व चो-या अस े कार ह  वाढत आहे. अशा छो या -मो या गु हेगारांवर वचक 

ठेव यासाठ  पोिलस पे ोिलंगची आव यकता असून याक रता मोटरसायकल हे एक भावी 
साधन आहे. मोटर सायकलने पोलीस कमचार  तातड ने कमीत कमी वेळात अ ं द ग ली 
बोळ, झोपडप ट  आद  ठकाणी पोहोच यास मदत होणार आहे .  यामुळे मा. पोलीस 

आयु , पंपर  िचंचवड शहर यांनी प ा वये पोिलस पे ोिलंगक रता १०० Pulsar 150 DTSI 
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माट बाई स या सोबत 2 Mike, Siren, Blinkers/Flash lights, Camera, GPS Tracking 

System, Jammer Holders, Helmet with Helmet Holder etc. Special Fitments ची 
मागणी द.  ११/०८/२०२१ रोजी मनपाकडे केलेली आहे. पोिलस आयु  पंपर  िचंचवड शहर 

यांचेकर ता पोिलस पे ोिलंगसाठ  ५० मोटार सायकल GeM Portal या E-Stores मधुन 

यावेळ या दराने खरेद  कर याचा ताव आहे. द. ०४/१०/२०२१ रोजी या महारा  

शासना या GeM Portal वर ल E-Stores वर Bajaj Pulsar 150 DTSI मोटार सायकलचा दर 

९४,८५०/- इतका आहे. यानुसार ५० मोटार सायकल खरेद  कामी सुमारे ४७,४२,४००/- 

इतका खच अपे त आहे. तसेच पोिलस आयु , पंपर  िचंचवड शहर कायालयाकर ता ५० 

मोटार सायकल शासना या E-Stores मधुन खरेद  करणेचा खच को वड -१९ या 
साथरोगा या कालावधी म ये मनपा व शहर पोिलसां या संयु  मो हमे माफत मा क न 

वापरणा-या, वनापरवाना अनाव यक फरणा-या नाग रकांकडुन वसुल करणेत आले या 
दंडा मक शु कामुळे जमा झाले या िनधीतुन सुमारे र. . २.३४ कोट  मधुन खरेद  

कर याचा तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव 

रोखणेसाठ , पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले परदेशी 
नाग रक यांना १४ दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणे क रता तसेच को वड केअर 

सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. ने मोशी ािधकरण येथील मागासवग य मुलांचे शासक य 

वसितगृह इमारत द. २०/०३/२०२० पासून ता यात घेणेत आलेली आहे. सदरचे इमारतीचा 
वीजमीटर मुलींचे वसितगृह,  लॉट- १,  से टर-४,  मोशी यांच े नाव े आहे.  तर  सदर 

इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड केअर सटर कर ता केलेला 
आहे. सदर इमारतीच े माहे मे २०२१ ते ऑग ट २०२१ पयतच े र. .४९,०१०/- (अ र  

र. .एकोणप नास हजार दहा फ )  इतके वीज बील मनपामाफत अदा करणे आव यक 

आहे.  तसेच वसितगृहाचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीज बील 

म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणे म ा  व आव यक आहे.सदर वीजबील भरणे कर ताचे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वीषाणूचा ादूभाव 

रोखणेसाठ , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ‘क’  े य कायालयामाफत गवळ  माथा 
येथील वािलट  सकल फोरम ऑफ इं डया, भोसर  येथे को वड-१९ लसीकरण व तपासणी 
क  द.२०/०४/२०२१ पासून सु  करणेत आलेले आहे. सदर इमारती मधील व ुत 

यं णा,  संबंधीत देखभाल दु ती,  वीजबील,  जिन संच डझेल याबाबतच े कामकाज 

करणेबाबत मा. े य अिधकार , ‘क’ े य कायालय यांनी या वभागास कळ वले आहे. 

सदरच े इमारतीचा वीज मीटर “द चेअरमन वािलट  सकल टेक ेिनंग, J/P-10 

MIDC”  यांच ेनावे आहे.  सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड-१९ 

लसीकरण क  व तपासणी क ाकर ता केलेला आहे. सदर इमारतीच ेमाहे स टबर २०२१ च े
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र. .२४,५७०/- (अ र  र. .चोवीस हजार पाचशे स र फ ) इतके वीजबील मनपामाफत 

अदा करणे आव यक आहे.  तसेच सदर इमारतीचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता 
सदरच ेवीज बील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणे म ा  व आव यक आहे.सदर वीज 

बीलभरणे कर ताचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .७)   मनपाच े  पद यु र सं था य. च. मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  

िनवासी, किन  िनवासी, वै कय अिधकार   िश ट युट  डॉ टरां या  र  

पदांकर ता  द.१३/०९/२०२१  व  द.२०/०९/२०२१  रोजी Walk In Interview  कर ता 
उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी-७, किन  िनवासी-२४  व िश ट युट -१ असे 
एकूण-३२ उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतच े प  अ 

म ये नमुद केले या  व र  िनवासी-७, किन  िनवासी-२४ व िश ट युट -१  या 
उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात आदेशाच े तारखेपासून 

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

करणे. 
 
वषय .८)  मनपाच े  पद यु र सं था य. च. मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  

िनवासी, किन  िनवासी, वै कय अिधकार   िश ट युट  डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द. 

२३/०८/२०२१, द. ३०/०८/२०२१ व द.०६/०९/२०२१  रोजी Walk In Interview  कर ता 
उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी- ५  व किन  िनवासी - १० असे एकूण-१५ 

उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतच े प  अ म ये नमुद 

केले या  व र  िनवासी-५ व किन  िनवासी - १० या उमेदवारांची दरमहा एक त 

मानधनावर ता पुर या व पात आदेशाच ेतारखेपासून िनयु  करणे व याकामी य  

येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .९) मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 

नेमणुक केले या व वध पदावर कायरत असले या  लॅब टे निशयन-६, फामािस ट-१, 
डाटाएं  ऑपरेटर-१, पु षक  मदतनीस-१० व ीक  मदतनीस-१२ असे एकूण-३० 

उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.१७/०९/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत 

संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ या संसगज य वषाणुचा वाढता ादुभाव व 

यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या वचारात घेता ता पुर या व पात 

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये को वड-१९ च े कामकाज केले या व 

द.१७/०९/२०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल व वध पदावर ल-३० उमेदवारांची 
सेवा वै कय मु य कायालयाकड ल आदेश . वै /१७/का व/१०८६/२०२१ 

द.१५/०९/२०२१ च ेआदेशास अिधन राहून  एक म ह या कर ता अिध हत  करणेकामी 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१०) मनपाच ेउ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा क न 

वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात.सदरचा कालावधी दोन 

वषाचा असतो. कामकाजा या सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा 
एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार िन वदा तावीत करणेत 

आले या हो या याम ये मोठ  उ ाने वगळुन उवर त ११५ उ ानांसाठ   साधारण २३ िन वदा 
व र ते सुशोिभकरण देखभालीसाठ  ९ िन वदा ता वत करणेत आ या हो या. कोरोणा 
वषाणु या वाढ या ादुभावामुळे कमचार  उप थीतीवर िनबध अस यामुळे व काह  

िन वदा कोटाम ये अस यामुळे वलंब झाला आहे.सदर या िन वदा कायवाह  पुण झालेली 
आहे. तथापी तावात नमुद केले या उ ान कामाची मुदत साधारण स टबर २०२१ म ये 

संपलेली आहे. देखभाल कामात खंड   पडून देता येत नाह . सोबतच े प  अ मधील १ ते १५ 

उ ाने/र ते देखभाल कालावधी स टबर २०२१ पयत मूदत असून काह  िन वदा कोटाम ये 

अस यामुळे वलंब झाला आहे. स या कोटाचा िनकाल आलेला असुन पुढ ल कायवाह  

करणेकामी डसबर २०२१ अखेर मुदतवाढ देणे आव यक असून या माणे प  अ नुसार 
येणारे र. .८३,७२,१५८/- (अ र  र. . याऐंशी लाख बाह र हजार एकशे अ ठाव न 
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 04/06/2021-22अ वये भाग .३मधील 

इ याद  ठकाणचे पे हंग लॉक बस वणे व दु ती करणे. कामी मे.पूनम एंटर ायजेस 

िन.र. .29,91,140/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख ए या णव हजार एकशे चाळ स 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,79,440/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,79,440/- पे ा 
40.05%कमी हणजेच र. .17,86,174 /- +रॉय ट  चाजस र. . 13,427/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .18,11,301/- 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 .१२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .04/08/2021-22 अ वये भाग .५ 

येथील  इ याद  ठकाणी  खड मु म व बीबीएम  प दतीने  र यांची दु ती करणे.  कामी 
मे.पूनम एंटर ायजेस िन.र. .44,99,974/- (अ र  र कम पये चौ वेचाळ स लाख 

न या णव हजार नऊशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .44,53,124/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,53,124/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .26,72,320/- 

+रॉय ट  चाजस र. .43,899/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,850/- = एकुण 
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र. .27,63,069/- 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 .१३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 32/01/2021-22 अ वये भाग .३१ म ये 

सांगवी पोलीस चौक  ते सांगवी फाटा र ता UTWT प दतीने करणे. कामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .8,25,34,610/- (अ र  र कम पये आठ कोट  पंचवीस लाख चौतीस 

हजार सहाशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .8,16,16,010/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .8,16,16,010/- पे ा 27.96% कमी हणजेच र. .5,87,96,174/- 

+रॉय ट  चाजस र. .4,27,339/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,18,600/- = एकुण 

र. .6,01,42,113/- (अ र  र. .सहा कोट  एक लाख बेचाळ स हजार एकशे तेरा 
फ ) 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 .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या काय े ातील  आरो य 

वभागाच े अंतगत भाग ं  २०,३०,३१ व ३२  भागसाठ   १३२८  सावजिनक शौचालय व 

मुता-यांची  यां क प दतीने( पा याचे उ चदाबाचे सहा याने) व मनु यबळा ारे  दैनं दन 

साफसफाई,देखभाल व करकोळ दु ती  करणे या कामासाठा ई टडर ंग प दतीने सेवाशु क 

रकमेवर (ई-िन वदा नोट स .४/२०१८-१९)  िन वदा माग व यात आली होती. 
याअनुषांगाने- मे. शुभम उ ोग यांची (-)९.०९% कमी सवात  कमी  दराची िन वदा 
ा   झालेली आहे. - मे. शुभम उ ोग  यांना पुन:  वचारणा कर यात आली असता यांनी 

न याने (-)१००%कमी दर दलेला आहे. हणजेच िन वदा र कमे या र. .१,८६,००,८१६/- 

पे ा (-)९.०९%कमी हा दर ा  झा याने मे.शुभम उ ोग यांच े कडून िन वदा मंजूर 

र. .१,६९,०९,८२४/- पयत काम क न घेणे कामी  व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  

कमचा-याच े वेतनात होणा-या  य  खचास  मा. थायी  सिमतीचा  ठराव ं .३४३३ 

द.२३/१०/२०१८ अ वये मा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत 

सं थेबरोबर द.२०/११/२०१८ रोजी (१०/१२/२०१८ ते ०९/१२/२०२०) या कालावधी साठ  

कारारनामा क न घे यात आलेला आहे. संबधीत सं थेने  द.१०/१२/२०१८ पासून कामकाज 
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सु  करणे बाबत कामचा आदेश .ह ेका/आ-३/का व/६०३/२०१८ द. ३०/११/२०१८  दे यात 

आलेला आहे.   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े ा म ये कोरोना वषाणूचा संसग व 

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

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

कर ता   व वध  उपयोजना कर यात येत आहे.ह े ीय कायालयाच ेकाय े ातील भाग 

ं .२०,३०,३१ व ३२  मधील मनपाचे  शौचालय/ मुतां-यांची दवासातून कमान दोन वेळा 
तर  यां क प दतीने( पा याचे उ चदाबाचे सहा याने) व मनु यबळा ारे  दैनं दन 

साफसफाई,देखभाल व करकोळ दु ती  होणे आव यक  आहे मा. थायी सिमती ठराव 

ं .७४५८ द.१६/०९/२०२०  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/४१४/२०२० द.२४/०९/२०२० 

दवसातून   दोनवेळा सशु क  द. ०१/०८/२०२० ते ३०/११/२०२०  पयत काम  करणेस 

आदेश देणेत आलेले आहे. स थतीत मे.शुभम  उ ोग यांचा मूळ िन वदा कालावधी  मुदत 

द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात आली होती. तथा प िश क  व पदवीधर  मतदार 

संघाची िनवडूक कामी आचार सं हता  लागू  झा याने ती द.०३/१२/२०२० पयत अस याने 

िन वदा िस द करता आली नाह  यामुळे स ा काम कर त असलेले मे.शुभम उ ोग  यांना 
पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  सहा म हने ( द.०१/१२/२०२० ते 

द.३१/०५/२०२१) जी थम या पूण होईल तो पयत िन वदा दराने काम कर यास 

मा. थायी सिमती कड ल ठराव ं .७७७५ द.१६/१२/२०२० रोजी मा यता  दे यात आलेली 
होती. याअनुषांगाने आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/ १८/२०२१ द.१४/०१/२०२१ अ वये 

कामाचा आदेश  दे यात आलेला  होता. मा. थायी सिमती ठराव ं . ९८३७ 

द.०७/०७/२०२१  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/२५३/२०२१ द. २३/०७/२०२१ 

दवसातून  ०२ वेळा सशु क द.०१/०६/२०२१ ते द.३१/८/२०२१  पयत काम  करणेस आदेश 

देणेत आलेले होते. स थतीत मे.शुभम उ ोग यांचा तीय मुदत वाढ िन वदा 
कालावधी  मुदत द.३१/०८/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे.तथा प कोरोना वषाणूचा ादुभाव 

मोठया माणावर सु  आहे. िन वदा या काम सु  कर यात आले असून  यास काह  

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

पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  तीने म हने ( द.०१/०९/२०२१ ते 

द.३१/११/२०२१) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  िन वदा  दराने काम करणेस 

वचारणा केली असता यांनी होकार दश वलेला आहे. स थतीत  उपरो   भाग ं माक 

नुसार १३२८ शौचालय/ मुता-यां  पैक  खालील माणे ११५४  शौचालय/ मुता-यां  यांची साफ 

सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढ ल माणे. 

अ. ं . भाग ं माक शौचालय 

सं या 
मुतार  

सं या 
पाड यात आलेली सं या 
शौचालय          मुतार  

स थतीतील 

सं या 

१ २० ५२६ ११४ ९३ ०५१ ४९६ 

२ ३० ५१५ ३८ ०२ ०५ ५४६ 

३ ३१ १७ ०६ ० ० २३ 
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४ ३२ ९९ १३ २२ ०१ ८९ 

 एकूण ११५७ १७१ ११७ ५७ ११५४ 

        कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याच े वेतनात होणा-या  बदलानुसार 

वेतन  स थतीत ११५४   सावजिनक शौचालय िसट/मुतार  साफसफाई कर ता येणारा 
खच (कामगारक याण अिधकार  यांच े काक/०३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१) ०१ 

वेळचे साफ सफाई कर ता र. .८१२,६१६.४८ इतका ितमहा खच येत आहे. दवसातून दोन 

वेळचे साफ सफाई करावयाची झा यास र. .१६,२५,२३२.९६ (अ र  र. .सोळा लाख 

पंचवीस हजार दोनशे ब ीस पये शहा णव पैसे फ ) ितमहा जादा खच येणार आहे 

मे.शुभम उ ोग यांना िन वदा मंजूर दर ( कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-
याच े वेतनात होणा-या  बदलानुसार)   देणे आव यक आहे. तर  उपरो  माणे नमूद 

केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांना िन वदे नुसार १ व स ाच ेमागणी नुसार १ अस े २ वेळेचे 
सशु कसह  काम कर यास द.०१/०९/२०२१ पासून तीन म हने पयत मुळ िन वदेतील व 

करार ना यातील अट -शत नुसार  बंधनकारक कर यात येत असून मुदतवाढ देणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच े य.च. मृित णालय व इतर दवाखाने/ 

णालयांक रता तातड ने आव यक असले या औषध/े सा ह य पुरव याकामी ई-िन वदा 
.१/२०१९-२०, द.२६/०६/२०१९, अ वये मे.ओमनी हे थकेअर िसट केअर फामसी, 

मे.कोठार  मे डकल, पंपर  व मे. बी अलकेअर स ह िसेस ा. िल. यांचेकडून ँडेड औषधांचे 
M.R.P.वर १५.५०% सुट,जेनेर क औषधांच ेM.R.P. वर ५६.७०% सुट वसज कल सा ह याचे 
M.R.P. वर ५४.००% सुट या दरकरारा नुसार तातड ने आव यक औषध/ेसा ह यापुरवठा 
करणेकामी एज सी िन ीत करणेत आलेली असुन िनवीदेची मुदत द.३१/०३/२०२२ पयत 

आहे.   मुळ िन वदा रकमेसह वाढ व खचास दे यात आले या एकुण र कम .९.७० कोट  

खचाची मयादा संपु ात आली असुन उवर त िन वदा कालावधीकर ता वाढ व र. .६ कोट  

खचास भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, सवजिनक आरो य वभाग अिधसुचना द.१३ 

व १४ माच २०२०, आप ी यव थापन कायदा कलम ४१ व ५० महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१६) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (१ ते १) मधील 

िन वदा कामांच ेअवलोकनहोवुन ि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 येझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 
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बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय .१७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व 

बाल क याण , मागासवग य क याणकार , द यांग क याणकार  व इतर क याणकार  या 
४ मु य योजनाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात.या योजनांतगत 

आले या व वध अजाची तपासणी करणे, अजाची डेटा एं  करणे, महापािलके या व वध 

योजनांचा व तीपातळ वर चार व सार करणे, बचतगट िनमाण करणे, यांच े संगोपन 

करणे, अनुदान िमळवून देणे, यवसायासाठ  मागदशन क न कज िमळवुन देणे या सव 

कामकाजासाठ  भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी समूह संघटनांची ता पुर या 
व पात मानधन त वावर सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणूक कर यात येते.नागरव ती 
वभागातील कामकाजासाठ  शासनाने दले या िनदशानुसार लेखी पर ा घे यात येऊन 

शासन वभागाने दले या आर णानुसार समूह संघटक पदे भरणे बाबत आदेश िनगिमत 

कर यात आलेले होते. यानुसार लेखी प र ा घेऊन सदर 20 समूह संघटक पदांपैक  फ  

14 समूह संघटक जू झालेअसून यांना मा. अित. आयु  यांचेकड ल आदेश 

.ना वयो/१/का व/२९६/२०२१ द.०५/०४/२०२१ अ वये आदेशाच े दनांकापासून ते द. 

०४/१०/२०२१ या कालावधीपयत कंवा नवीन िनयु या होईपयतचा कालावधी यामधील जो 
कमी असेल तोपयत हमीप  घेऊन आदेशातील नमूद अट  शत नुसार व दरमहा 
र. .१९४९५/- + वाहन भ ा र. .१३००/- अस े एकुण र. .२०,७९५/- इत या एक त 

मानधनावर भर यात आले आहेत. सदर 14समूह संघटक यांची मुदत 

दनांक 04/10/2021रोजी संपु ात येतआहे. तर  उपरो  14 समुह संघटकांना काह  दवस 

सेवाकालावधी खंड त क न कामाची या ी आ ण िनकड ल ात घेता आदेशाचे 
दनांकापासून ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे. तसेच िनयु  आदेशातील 15 समूह 

संघटकांपैक  इतर मागासवग य वगातील 1 उमेदवार कामावर जू न झा याने याच 

वगा या ित ा याद तील प ह या मांका या उमेदवार ीम. शुभांगी म कर यांना तीन 

म हने कालावधीसाठ  नेमणुक देऊन अशा एकुण 15 समुह संघटकांना ित समूह संघटक 

एक त मानधन (मा. कामगार क याण अिधकार , कामगार क याण वभाग यांनी सेवा 
देणा-या सव कामगारांना कमान वेतन अिधिनयमातील तरतुद नुसार व कामाचे 
व पानुसार प  .काक/३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१ अ वये द.०१/०७/२०२१ ते 

द.३१/१२/२०२१ िस द दरा माणे) दरमहा र. .२०१६०/-+१३००/- =२१४६०/- दे यास, 
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यांच े समवेत करारनामा क न यांना मुदतवाढ िनयु प  देणे व याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१८) मनपा या थाप य EWS क प वभागांतगत थाप य वशेष योजना या लेखािशषाम ये 

एकुण २३ जुने व ५ नवीन कामांसाठ  तरतुद करणेत आलेली आहे. तथा प, 

अंदाजप काम ये मा यता घेतले या काह  कामांच े कायादेश न याने ा  झालेल े

अस याने या कामां या तरतुद  स थतीत गितपथावर असणा या कामांवर करणे 

आव यक अस याने तसेच िचखली से. .१७ व १९ घरकुल क पातील दवाखाना इमारतीचे 
काम पुण झालेल ेअसून याकामी तरतूद वग करणे आव यक आहे. यानुसार कामिनहाय 

सुधार त तरतुद वग करण (वाढ / घट सह) खालील माणे आहे. 

प  अ 

पान / 

अ. . 

उपलेखािशषअथवा कामाचे नाव कामाचीअंदा
जप क य 

र कम 

थाप य मु य 

कायालयामाफत 

कळ वलेनुसार मुळ 

तरतुद मधून कपात 

केलेनंतर सन 

२०२१-२२ क रता 
िश लक तरतूद 

वाढ घट वाढ / 

घटकेलेनं
तर २०२१-

२२ ची 
सुधार त 

तरतूद 

 
लेखािशष - थाप य वशेष योजना 
(एच.ओ./सी.ई.)      

६२/२ 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम येभाजी मंडईचे आर ण 

वकिसत करणे. 

६००००००० ५०००००० २०००००० ० ७००००००

६२/४ 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम येदवाखाना आर ण 

वकिसत करणे. 

५००००००० १०००००० २६२२००० ० ३६२२०००

६२/५ 

च-होली येथे आिथक या दुबल 

घटकांसाठ  िनवासी गाळेबांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

८००००००० १५०००००० ० ३०००००० १२००००००

६२/७ 

बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल 

घटकांसाठ  िनवासी गाळेबांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

६००००००० २००००००० ० १२५००००० ७५०००००
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६२/८ 

पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे 

आिथक या दुबल घटकांसाठ िनवासी 
गाळे बांधणे या क पात मुलभूत 

सु वधा (Infrastructure) पुर वणे. 

३००००००० १५०००००० ० ६०००००० ९००००००

६२/९ 

आकुड  (HDH आर ण .२८३) येथे 

आिथक या दुबलघटकांसाठ  िनवासी 
गाळे बांधणे या क पात मुलभूत 

सु वधा (Infrastructure) पुर वणे. 

६००००००० २००००००० ० ११५००००० ८५०००००

६२/१२ 

पंत धान आवास योजनेअंतगत 

ठक ठकाणी  STP बांधणे व देखभाल 

दु ती करणे. 

२१००००००० ५००००००० ५०००००० ० ५५००००००

६३/१५ 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम येबहुउ ेशीय इमारत 

बांधणे. 

६००००००० २११२२००० १३८७८००० ० ३५००००००

६३/१६ 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाधीलर ते दु ती व 

डांबर करण करणे 

३००००००० ५०००००० ६०००००० ० ११००००००

६३/१८ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पामधीलआर ण भुखंडांना 
िसमािभंत बांधणे 

२००००००० ५०००००० १५००००० ० ६५०००००

६३/१९ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम ये थाप य वषयक कामे 

करणे. 

१००००००० ५०००००० २०००००० ० ७००००००

 एकुण ९५००००००० १६२१२२००० ३३०००००० ३३०००००० १६६१२२०००

     तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंदाजप कातील लेखािशष- इतर वशेष योजना 
(एच.ओ./ सी.ई.) अंतगत वर ल प  अ नुसार वाढ/ घट क न सुधार त अंदाजप क य 

तरतूद मा यता घेणे आव यक आहे. 

वषय .१९) क शासना या AMRUT MISSION अंतगत पंपर  िचंचवड शहरा या ६०% भागाम ये 

हशोबबा  पा याचे माण कमी कर यासाठ  तसेच सम यायी पाणी वाटपासाठ  

शासनाकडून SAAP-1 आ ण SAAP-2 अंतगत अनु मे र. .११८.८४ व १२५.२० कोट ची कामे 



-13- 
 

कर यासाठ  मा यता िमळालेली आहे. यानुसार महानगरपािलकेने SAAP-1 आ ण SAAP-2 

म ये ४ टडर पॅकेजम ये कामे काढली आहेत. तदनुसार SAAP व SAAP-2 अंतगत चार 

वेगवेग या ठेकेदार  यां यामाफत व वध कामे करणेत येत आहेत. सदर या कामाचा DPR 

हा सन २०१२-१३ म ये बन वला होता व यानंतर गे या ५-६ वषात महानगरपािलके या 
ह म ये वाढ या लोकसं येमुळे वाढ झालेली आहे. यामुळे सदरचा DPR व पाणीपुरवठा 
यं णेम ये सुधारणा कर यासाठ  त  स लागार मे.DRA Consultant Ltd. यांची Design & 

Network अ ावत करणेसाठ  द.०९/०५/२०१८ रोजी नेमणूक करणेत आली होती. अमृत 

योजने अंतगत चारह  टडर पॅकेजेसमधील सुधार त कामे ह  स लागारा या Hydraulic 

Modelling आ ण सुधार त Design & Drawings (SIP रपोट) माणे गतीपथावर आहेत. 

सदर या स लागाराची कामाची मुदत ह  द.३०/०५/२०२१ रोजी संपत आहे. स लागाराने 

द.३१/०५/२०२३ (२४ मह ने) पयतची मुदतवाढ ची वनंती केली आहे. वर ल सव बाबी 
वचारात घेता, स लागाराच े Part-1 व Part २ अंतगत असलेली कामे आ ण स वसेस पूण 

कर यासाठ  होणारा वलंब तसेच यासाठ  लागणा या अिधक या कालावधी कामी 
स लागारांनी केलेली मुदतवाढ ची मागणी काम पूण होणेचे ीने सकारा मक असलेचे 
िनदशनास येत आहे. तसेच अमृत योजने अंतगत चालू असलेली कामे व वध अडचणींमुळे 

पूण कर यास होणारा वलंब व स याची कोरोना महामार  व याचा ादुभाव रोख याक रता 
शासना माफत लाव यात आलेले िनबध ल ात घेता, अमृत योजने अंतगत सु  असलेली 
कामे कर यासाठ  मुदतवाढ दयावी लागेल अस े दसून येत आहे.स या चारह  ठेकेदारांना 
िश लक कामे पूण कर या क रता अिधकचा ६ ते १० म ह याचा वेळ लागणार आहे. यास 

अनुस न स लागाराची Project Management Consultancy (PMC) स हसेसचा 
कालावधी जो वर ल चारह  पॅकेजेसमधील कामाशी िनगड त आहे, ची मुदतवाढ 

३१/०५/२०२३ पयत करणे गरजेच े आहे. तसेच चारह  ठेकेदरांचे Final Bill, Project 

Ccommissioning, Handing Overइ. कामासाठ  देखील अिधकचा वेळ लागणार आहे.या 
पा भूमीवर स लागाराच े Part-1 व Part-2 या कामाची मुदत ह ,आहे या टडर अट -

शत नुसार द. ३१/०५/२०२३  पयत मुदतवाढ दे यास हरकत नसावी अस ेवाटते. सोबतच 

महानगरपािलके या अंतगत तरतुद ंमधून ८ नवीन जलकंुभ उभारणेच े काम स या 
गतीपथावर असून सदर काम देखील वर नमूद के या माणे कोरोना महामार या 

िनबधांमुळे भा वत झालेल े आहे, तर  सदर कामांसाठ  लागणा-या तां क मनु यबळ 

पुरा व यासाठ च े देयक अमृत योजनेसाठ  तां क मनु यबळ पुर व या या देयाकांमधून 

अदा कर यात येते. यामुळे सदर क पा या चारह  िन वदेअंतगत व महानगरपािलके या 
अंतगत चालू असणार  कामे व याप ल ात घेता ,Project Management Consultancy 

(PMC) स हसेस या कामा या िन वदा रकमे या होणा या वाढ व खचास ( कामा या 
रकमे या आदेशा पे ा अंदाजे र. .२,००,००,०००/- जादा) खालील माणे मा यता िमळणे 
आव यक आहे. 
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1. स लागाराचे Part-1 व Part-2 कामा या अंतगत असलेली कामे क न घे यास, 

आहे या िन वदा अट  व शत  नुसार द.३१ /०५ /२०२३  पयत मुदतवाढ दे यास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

2. स लागाराच ेPart-1 व Part-2 स वसस या कामा या िन वदा रकमे या होणा या 
वाढ व खचास (कामा या रकमे या अदेशा पे ा अंदाजे र. .२,००,००,०००/- जादा 
यास  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२०) मनपाच े वै क य वभागाकड ल न वन भोसर , जजामाता, थेरगाव व आकुड  णालय 

येथ े मेड कल गॅस पाईप लाईन बस वणेबाबत (Turn Key Project) तां क 

पेिस फकेशननुसार थापन आ ण काया वय याबाबत आव यकतेनुसार पयवे ण क न 

तां क लेखाप र ण शासक य अिभयां क  महा व ालय, िशवाजीनगर, पुणे (COEP) 

यांचेकडुन क न घेणेसाठ  शासन िनणयानुसार य थ सं थेमाफत लेखापर णा या फ  

दरानुसार (कामा या कंमती या माणात) येणा-या तां क लेखाप र ण फ  

र. .16,58,230/- (अ र  र. .सोळा लाख अ ठाव ण हजार दोनशे तीस फ ) ह  शासक य 

अिभयां क  महा व ालय, िशवाजीनगर, पुणे- 05  (COEP) यांना अदा करणेसाठ  च ेखचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
 
वषय .२१) कोरोना-19 अनुषंगाने वाय.सी.एम. णालयांतील NICU, PICU पे डए क वॉडकर ता 

आव यक सा ह य Bubble CPAP with Accessories उपकरण खरेद साठ  ई िन सु . 

38/2021-22 अ वये िन वदा िस द क न माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  

िन वदेम ये  मे  कोठार  मेड कल, पंपर  यांच े 10नगBubble CPAP with 

Accessoriesउपकरण खरेद  करणेकामी एकुण र. .43,96,770/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख 

शहा णव हजार सातशे स र फ ) जीएसट सह (िन वदा र. .50,00,000/- पे ा 12.06 ट के 

कमी) लघु म दर ा  झालेल े असुन सदरच े दर वकृत करणेत आलेले आहेत. 

यानुसार  मे. कोठार  मेड कल, पंपर  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२२)  मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .४६ दनांक.२३/०९/२०२१ अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास योजना वभागामाफत मनपा ह तील 

नाग रकांक रता व वध क याणकार  योजना राब वणेत येतात. याअनुषंगाने आंतररा ीय 

म हला दनािनिम  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ WE-YUVA चॅलज पधच े

आयोजन कर यात आले आहे. यानुषंगाने सदर पधची मनपा ह तील 

मुली/युवती/म हलांम ये जा तीत जा त िस  व जनजागृती हावी जेणेक न जा तीत 

जा त पधकांनी या पधम ये सहभाग यावा. याक रता रेड ओ िसट  ९१.१ एफम व रे डओ 

िमच  ९८.३ एफम या रे डओ वा ह या ऐकणारा म हला े क वग हा जा त असलेने सदर 

पधच े जा हरातीचे कामकाज आदेश .ना वयो/०२/का व/२५/२०२१ द.२५/०३/२०२१ 
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अ वये सदरच ेदोन रे डओ वा ह यांना देणेत आलेले आहे. सदर कामकाज पुण झालेनंतर 

दो ह  सं थांनी झाले या कामकाजाच े बल सादर केलेले असून ते खालील त यात नमुद 

केलेले आहे. 
 

अ. 

. 

शहर टेशन दवस पॉ स 

वारंवरता 
पॉ स/ 

जा हरात 

कालावधी 
(सेकंद) 

एकुण 

सेकंद 

दर/१० 

सेकंद 

कंमत एकुण 

र कम  

(१८% GST) 

सह 

१ पुणे रे डओ 

िसट  ९१.१
१० १५ ३० ४५०० ४०० १,८०,०००/- २,१२,४००/- 

२ पुणे रे डओ 

िमच  

९८.३ 

१० १५ ३० ४५०० ४०० १,८०,०००/- २,१२,४००/- 

WE-YUVA चॅलज पधची जा हरातीच े कामकाज रे डओ िसट  ९१.१ एफम व रे डओ िमच  

९८.३ एफम यांनी सादर केले या दरप कानुसार द.२४/०३/२०२१ पासून द.०२/०४/२०२१ 
पयत (एकूण १० दवस) तातड ची बाब हणुन कामकाज करणेस तसेच सदर जा हरातीकर ता 
लागणार  तरतुद म हला व बालक याण योजनेअंतगत येणा-या म हला दन या 
उपलेखािशषामधून खच करणेस आदेश देणेत आलेला असलेने तातड ची बाब हणून 

राब वले या कामकाजास काय र मा यता देणेकामी वचार करणे. 

वषय .२३) मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .४७ दनांक.२३/०९/२०२१ अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व 

बालक याण योजने अंतगत व वध लोक क याणकार  योजना राब व यात येतात. तर  

म हला स मीकरणा या ीने मा हती घेणे व पाहणी करणे याकामी बगलोर येथ ेम हला व 

बालक याण सिमती सद यांची अ यास सहल आयो जत करणेस तसेच सदरचा वषय 

आव यक या खचास मा यता देणेकामी वचार करणे. 

वषय .२४) मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .४८ दनांक.२३/०९/२०२१ अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व 

बालक याण योजने अंतगत व वध लोकक याणकार  योजना राब वले जातात. पंपर  

िचंचवड शहरातील मा यिमक शाळा ा एकुण १८ शाळा आहेत व ा मा यिमक शाळा 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अस याने Covid-१९ या पा भुमीवर शाळा बंद 

अस यामुळे सव अ यास म हा Online प तीने चालू आहे. परंतु महानगरपािलके या 
मा यिमक शाळेतील ब-याचशे व ाथ  हे ग रब कुटंुबातील आहेत. यां याकडे Online 

अ यास कर यासाठ  आव यक असणारे मोबाईल / टॅब / लॅपटॉप अशी साधणे नस यामुळे 

व ाथ  Online प तीने अ यास क  शकत नाह त. यामुळे Online िश ण घेताना 
अडचणी िनमाण होतात. यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक 

शाळांमधील एकुण ८२१५ इत या पटसं येनुसार व ा याना नागरव ती वकास योजना 
वभागामाफत मोफत टॅब खरेद  क ण देणेकामी आव यक या खचास मा यता देणेकामी 
वचार करणे. 

वषय .२५) मा. वधी सिमती सभा ठराव .६२ दनांक ०१/१०/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका माफत मा. वधी सिमती सद यांना कायदा सु यव थाची पाहणी 
कर याक रता अ यास दौ-याच े आयोजन केल े जाते. या अ यास दौरा कर याक रता 
िस कम या रा यात कायदा यव थाची पाहणी क रता मा. वधी सिमती सद यांचा तसेच 

संबंिधत अिधकार  यांचा िस कम या रा यात अ यास दौरा आयोजीत कर यास मा यता 
देणेकामी वचार करणे. 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या काय े ातंगत ग े ीय कायालयातील 

काय े ाम ये फॉिगंग मिशन र ा टे पोम ये ठेवून औ णक धुर करण करणेसाठ  ग 

े ीय कायालयामाफत िन वदा नोट स . २/२०१९-२०२० दनांक - १३/१२/२०१९ रोजी र. . 

८,४८,६४०/- ची िन वदा िस द कर यात आली होती. यानुसार मे.संत फॅिसिलट  

स हसेस ा.िल. या सं थेने एकुण र कमे या -११.९०%कमी दर सादर केलेने L1 हणून या 
सं थेला कामाचा आदेश  . ग ेका/आ/४/का व/२०४/२०२० दनांक - २०/०३/२०२० 

अ वये दनांक- २३/०३/२०२० ते २२/०३/२०२१ अखेर दे यात आला आहे. व  प हली 
मुदतवाढ आदेश .ग ेका/आ/४/का व/३४६/२०२१ द.२९/०४/२०२१ द.२३/०३/२०२१ ते 

द.२२/०६/२०२१ अखेर व दुसर  मुदतवाढ आदेश . ेका/आ/४/का व/६१६/२०२१ 
द.३०/०९/२०२१ अ वये द.२३/०६/२०२१ ते द.२२/०९/२०२१ दे यात आलेला आहे . सदर 

कामाची मुदत द.२२/०९/२०२१ रोजी संपु ात आलेली आहे.  सदर कामाची न वन िन वदा 
िस द ची कायवाह  े ीय कायालय तरावर चालु करणेत आलेली आहे. तसेच पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेचे साव क िनवडणुक काय म जा हर हो याची श यता आहे, व 

सदरच ेकाम हे अ याव यक सेवेच ेअस याने मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  तर  औ णक 

धुर करणासाठ  वाहने भा यान े घेणेसाठ , द.२३/०९/२०२१ ते द.२२/०३/२०२२ अखेर (६ 

म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होऊन आदेश देईपयत, या दो ह  पैक  जे थम 

होईल तोपयत, मे.संत फॅिसिलट  स हसेस ा.िल. यांची ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस व 
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यासाठ  येणा-या अंदाजीत पूणाक ंत खच र. .४,२६,०००/- (अ र  र. .चार लाख सह वीस 

हजार फ ) इत या र कमेस व सदरची र कम ग े ीय कायालय, आरो य वभागाकड ल 

“धुर करणासाठ  वाहने भा यान ेघेणे” या लेखािशषावर टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .२७) मनपा या फ े ीय कायालय शासन वभागाच ेसन २०२१-२२ च ेमुळ अंदाजप काम ये 

“एफ आर पी कॅबीन वृ प ” या लेखािशषावर र. .१,१०,०००/-  इतक  तरतुद करणेत आली 
आहे. आजअखेर १,०२,५९०/- इतका खच झालेला असुन र. .७,४१०/-  इतक  तरतुद 

िश लक आहे. माच २०२२ अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .१,२५,०००/- इतका खच 

अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  पडणार आहे. तसेच  “वाहन इंधन” या 
लेखािशषावर र. .१,६५,०००/-  इतक  तरतुद करणेत आली आहे. आजअखेर र. .८७,५००/- 

इतका खच झालेला असुन र. .७७५००/-  इतक  तरतुद िश लक आहे. माच २०२२ अखेर 

िश लक तरतुद वजा जाता र. .१,००,०००/- इतका खच अपे त  अस यामुळे सरदची 
तरतुद अपुर  पडणार आहे.   सन २०२१-२२ “ े य  सिमती वास खच ”  या लेखािशषावर 

र. .५,५०,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे.  या लेखािशषातून कोणताह   खच 

झालेला नसून  र. .५,५०,०००/-  इतक  तरतुद िश लक आहे. यातून तरतुद वग करणे 

श य आहे. यामुळे “ े य सिमती वास खच” या लेखािशषावर ल र. .१,२५,०००/-  “एफ 

आर पी कॅबीन वृ प ” या लेखािशषावर वग करणा ारे उपल ध करणेस व र. .१,००,०००/- 

इतक  र कम फ े य कायालय शासन वभागाकड ल “वाहन इंधन”  या लेखािशषावर 

वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महापािलके या े ातील सव पाणी िमटस या न द  घेऊन जागेवर देयक 

अदा करणे हे काम मे. ँ नबेर  एन ए स स हसेस ा. िल. यांना आदेश मांक - 

पापु।६।का व।३४४।२०१६, दनांक २४।०२।२०१६ अ वये दे यात आले आहेत. सदर कामाचा 
कालावधी पाच वषासाठ  असून सदर कामाची मुदत २३ फे ुवार  २०२१ रोजी संपली आहे. 

सदर कामासाठ  र. .१६,०७,२५,२५४।– इत या रकमेस मा. थायी सिमतीन े ठराव . 

१४९६८ द. ०३/०२/२०१६  अ वये  मा यता दलेली आहे.  सदर कामास ६ म ह यां या 
कालावधीसाठ  द.२३ ऑग ट २०२१ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदर 

कामासाठ   पाणीपुरवठा वभागामाफत न याने िन वदा तयार कर यात आली असून, 

िन वदा या सु  कर यात आली आहे. न याने काढ यात येत असले या िन वदेम ये 

व वध शहरातील पाणी देयक णालींचा अ यास कर यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड 

शहरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेत पाणी देयक णाली या सहा याने मू यांकन 

क न याबाबत या उपाययोजनांचा िन वदेम ये समा व  कर यासाठ  सदर िन वदा 
या पूण हो यास काह  कालावधी लागत आहे. तसेच फे ुवार  २०२२ म ये होणा-या 

महापािलका साव क िनवडणुक साठ  आचारसं हता लाग याची श यता आहे. तसेच नवीन 

कामाची िन वदा या पूण होऊन न वन Agency ( Cranberry सोडून ) आली तर यांना 
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पाणी देयक णालीची कायवाह  समजून घेऊन काम सु  कर यासाठ  कमान ३ म ह यांचा 
कालावधी देणे आव यक राह ल. यामुळे सदर काम ३१ माच २०२२ पयत चालू ठेवणे 

आव यक आहे. सदर काम मे. ॅ नबेर  एन.ए स. स हसेस ा.िल.  हे द.३१/३/२०२२ पयत 

कर यास तयार आहेत. तर  सदर कामाचा कायकाल द.३१/३/२०२२ पयत वाढवून िमळावा 
व यासाठ  येणा या र. .३,४०,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  चाळ स लाख फ ) इत या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९) 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.च े“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 या कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा 
शु कावर िन वदा माग व यात आली होती. यानुसार ८ े य कायालयाकडे कमान वेतन 

दरानुसार तावात नमुद ७ सं थांमाफत १५२९ सफाई कामगार पुर व यात आलेले 

आहे. या  सं थापैक  तावात नमुद १ ते ४ सं थांच ेकामाची मुदत दनांक २५/०६/२०२१ 
व ५ ते ६ सं थांची कामाची मुदत द.३१/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ याने, यांना अनु मे 

द.२५/०८/२०२१ व द.३१/०८/२०२१ अखेरपयत मुदतवाढ देणेत आली आहे. सदरची 
मुदतवाढ संपु ात येत असलेने व मनु यबळा दारे र ते/ गटस साफ सफाई कामाची न वन 

िन वदा कायवाह  कामकाज सु  असून, या कामकाजाकर ता अंदाजे ३ म हने कालावधी 
लागणार असलेने, सदर कामास कमान ३ 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. .१०,९१,२४,५१६/- (अ र  र. .दहा कोट  ए या णव लाख चोवीस हजार पाचशे 

सोळा फ ) इतके अथवा य  होणा-या खचास मा यता िमळणे तसेच संबधीतांबरोबर ३ 

म हने कालावधीचा कंवा टडर मंजूर झाले तर दो ह पैक  याची मुदत अगोदर संपेल 

या माणे करारनामा क न घेणे तसेच यांना कामाच े आदेश देणे कर ता महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३०) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .01/08/2021-22 अ वये भाग .५ व ७ 

येथील संप पंप हाऊस व टा या येथ े थाप य वषयक कामे करणे. कामी मे.अंबाजी 
इ ा चर कं. िन. र. .3736983/- (सदोतीस लाख छ ीस हजार नऊशे याऐंशी  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3716775/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3716775/- पे ा 
29.7% कमी हणजेच र. .2612893/- + रॉय ट  चाजस र. .20208/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .2633101/- 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 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३१) मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शन यांचेकडून र. .३,०२,३५६/-(बयाणा 

र. .1,00,000/- समायोजनासह) + 18% GST ची र कम .५४,४२४/- + आयकर 

र. .3,568/- अशी एकूण र कम .३,५६,७८०/-एवढ  र कम मनपा कोषागारात भ न 

घेऊन दापोड  येथील हुता मा भगतिसंग शाळा (भाग-२) या इमारतीमधून ा  होणारे राडा-
रोडा, चरल ट ल, लोखंड, दरवाजा, खड या, ॉ ट, वीटा, फरशी, लोखंड  ील, 

लोखंड  रेलींग, प ,े लाकूड, व ुत वायर ंग, व ुत बटणे व इतर न काढता येणारे सा ह य, 

इमारत पाडणा-या ठेकेदार मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शन यांना 
िन वदे या व हत अट नुसार इमारत पाडून या इमारतीमधील सा ह य देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३२) जंबो को वड णालय येथ े लागणारा मे डकल ऑ सीजन वायू पुरवठाधारक मे.गॅब 

ए टर ाइजेस यांनी जंबो को वड हॉ पटल येथील Certificate Of Safety For Storage Of 

Compressded Gas in vessel Rulr 33, Rule 2016 (PESOCERTIFICATE) माणप ाची 
मुदत संपत आलेली आहे. तर  सदरच े माणप  लवकरात लवकर नुतनीकरण क न 

घेणेकामी कळ वल े आहे. सदर माणप ाची मुदत द.३०.०९.२०२१ पयत होती. नोडल 

अिधकार  यांनी यांचेकड ल प  .आ.म. टे/का व/५३९/२०२१ द.३०.०९.२०२१ रोजी सदर 

सट फकेट नुतनीकरण करणे बाबत कळ वल ेआहे. या संदभात कोणती एज सी काम करत 

आहे याची मा हती घेऊन ता काळ कायवाह  करणेकामी सूचना दे यात आ या. या कामी 
मे.जेस आयड या यांचेशी चचा केली असता सदर काम मे.सेफटेक रलायबल असो. ा.ली. 
यांच ेमाफत कर यात येते असे कळ वल े या माणे यांच ेकडुन ी. देशमुख यांचेशी चचा 
क न सदर सट फकेट नुतनीकरण करणे बाबत या खचाच ेकोटेशन माग वणेत आले या 
कामी सव करांसह त एकूण र. .१,०६,०५०/- खच येणार आहे या म ये नुतनीकरण फ 

र. .५०,०००/- आहे. आ ण र. .५६,०५०/- सव कागदप ांची पूतता करणे, लायस स 

नुतनीकरण करणे इ. यांना सांगीतले नंतर सदर सट फकेट तातड ने नुतनीकरण 

करणेकामी यांनी तयार  दशवली आ ण या माणे सदर सट फकेट द.३०.०९.२०२१ रोजी 
मुदतीत नुतनीकरण क न घेणेत आले आहे.  सबब, कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील 

जंबो को वड णालयातील गॅस संदभातील PESCO Certificate  नुतनीकरण करणेकामी 
M/s. Safetech Reliable Associates (OPC) Pvt. Ltd. यांच े कडुन थेट प दतीने 

अपवादा मक प र थतीत अित तातड च ेकाम अस याने क न घेणेत आले आहे. या कामी 
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आले या एकूण खच र. .१,०६,०५०/- (अ र  र. .एक लाख सहा हजार प नास फ ) (सव 

करांसह त) सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३३) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव .४९ द.१४/१०/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बालक याण 

योजने अंतगत व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. याम ये पंपर  

िचंचवड शहरात पं.िचं.मनपा माफत लहान मुलांक रता बालवाड  वग चाल वले जातात. 

बालवाड  वगात िशकत असले या लहान व ा याना खेळ या क रता खेळणी पुर वणे 

आव यक आहे. तर  “यश एंटर ायझेस” ा अनुभवी सं थेमाफत बालवाड  वगातील लहान 

व ा याक रता खेळणी पुर वणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३४) आ मक श  वृ गत क न जनमाणसात नवचैत य जागृत करणारा जागर ी श चा 

सवािगण वकास, तणावमु  व सृजनशीलतेला वाव दे यासाठ  आप या माफत व आप या 
आख या रत यासा ुमन डे हलपमट आ ण रसच सटरने उप म हाती घे याची इ छा 
दश वली आहे. खालील वषयी आंतररा ीय याती या यु झक हलर, स सेस कोच, 

आय.ट . उ ो जका साधना योगल मीजी या िश ण देणार आहेत. या व रल सं थे या 
सं था पका आहेत. 

अ. . तपशील मानधन 

१. “जागर ी श चा” काय म 

१) व छता जागृती व आंत रक संतुलन  

                    (वेळ १ तास ३० िमनीट) 

२) तणावमु    (वेळ ३० िमनीट) 

३) येय िन ती  (वेळ ३० िमनीट) 

४) आ मिनभरता     (वेळ ३० िमनीट) 

५) संगीत साधना  (वेळ १ तास) 

       (अधा तासाचा ेक असेल) 

एकूण ८ काय मा 
क रता 

५,६६,०००/- × ८ = 

४५,२८,०००/- (सव 

करांस हत) 
 एका काय मासाठ  सभागृहाचा खच, ग य य ंचा 

ये या-जा याचा खच, मा यवरांचे मानधन, वास खच, 

साऊंड इं जिनअर साऊंड िस ट म, ३ यु जिशयन, 

आयोजक आ ण वयंमसेवक. यांचा खच असे येक 

काय माक रता र. .५,६६,०००/- (सव करांस हत) 

लागणार आहेत. 
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खालील माणे –  

१) द यांग / शेतकर  कुटंुब तणावमु  

२) कशोरवयीन मुली / म हलांना संगीतातून समूपदेशन 

३) मुलींची तां क / यावसाियक कौश यवृ  

४) ामीण भागातील मुलींच े वसंर ण, आ मस मान व मनोबल वाढ वणे.  

यासाठ  जागर श चा हा काय म आप या मागदशनाखाली पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ८ भागांम ये (एकुण ८ काय म) आयो जत करणेकामी मा यता 
देणेकामी वचार करणे. 
 

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखापर ण वभागामाफत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०५ व १०६ मधील तरतुद ंनुसार लेखापर णाचे 
कामकाज केल े जात असते.  स थतीत या कायालयामाफत सन २०१० ते २०१८ या 
कालावधीतील व वध वभागांच ेलेखापर ण कामकाज केले जात आहे.  तथा प माहे माच 

२०२० पासुन उ वले या कोवीड या संसगज य आजाराचा ादुभाव तसेच मनु यबळा या 
कमतरते अभावी लेखापर णाच े कामकाज मागे रा हलेले आहे. याच माणे 
महापािलके या लेखापर ण वभागातील चिलत प दतीनुसार सव कायालयांच े १०० 

ट के लेखापर ण करणेत येत अस याने व महापािलके या कामकाजाचा वाढता याप 

वचारात घेता लेखापर णाच े कामकाजाम ये देखील वाढ झालेली आहे. स थतीत 

मु यलेखापर ण वभागामाफत लेखापर णाच ेकामकाज ०६ गटांमाफत कर यात येत 

आहे.  स थतीत सन २०१५-१८ या आिथक वषाकर ताचे लेखापर ण सु  कर यात 

आलेले असुन सदरच े कामकाज लवकरात लवकर पुण कर याचा या कायालयाचा य  

आहे. मु य लेखापर ण वभागामाफत केल े जाणारे लेखापर ण कामकाज लवकरात 

लवकर पुण कर या या ीने सेवािनवृ  कमचार  व कायरत कमचार  यांची संयु  पथके 

तयार क न लेखापर ण कामकाज गतीपथावर ने याच े या कायालयाच े योजन 

आहे.  याकर ता लेखापर णाच ेकामकाज कर याकर ता तयार असणा-या खालील माणे 
०५ कमचा-यांना पुढ ल ०६ म ह याच े कालावधीसाठ  लेखापर णाच े वव त 

कामकाजाकर ता मु य लेखापर ण वभागाम ये िनयु  देणेबाबत ता वत आहे:   

१.     ी.कुलकण  मुकंूद बाबुराव, लेखािधकार  (से.िन.) 

२.     ीम.चौधर  मंगला मोहन, लेखापाल (से.िन.) 

३.     ी.मेमाणे राज  रामचं , उपलेखापाल (से.िन.) 

४.     ी.जाधव अ वनाश मा ती, मु यिल पक (से.िन.) 

५.     ी.कांबळे सुिनल गो वंद, उपलेखापाल (से.िन.) 

                सबब वर ल माणे नमूद ०५ सेवािनवृ  कमचा-यांना महापािलके या मु य लेखापर ण 

वभागातील लेखापर णाच े वव त कामकाजासाठ  आदेशाच े तारखेपासुन ६ म हने 

कालावधीसाठ  महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार नेमणुक करणे व 

महारा  शासना या सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-
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२७१५/ . .१००/१३, द.१७ डसबर २०१६ नुसार यांच े वेतन व भ  े िन त क न अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 
 
 
 

 
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/१७३८/२०२१. 
दनांक-२२/१०/२०२१ 

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

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१२७४/२०२१ द.०६/१०/२०२१ वषय .७ च ेलगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१२३०/२०२१ द.२२/०९/२०२१ वषय .८ च ेलगत) 
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( . .वायसीएमएच/७/का व/११९४/२०२१ द.२१/०९/२०२१ वषय .९ च ेलगत) 
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( .उ ान/२/का व/६२२/२०२१ द.२०/१०/२०२१ वषय .१० च ेलगत) 
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( .पापु/८/का व/३९३/२०२१ द.१३/१०/२०२१ वषय .१६ च ेलगत) 


