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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८  

नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१६२६/२०२१. 
दनांक -  ०१/१०/२०२१ 

 
ित, 

मा..................................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.  

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

सभा दनांक ०६/१०/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

०६/१०/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, थायी 
सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै२०२० व द.२८, जून २०२१ अ वय ेऑनलाईन प दतीने 
( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 

सभेस आपण ऑनलाईन प दतीन ेसहभागी हावे, ह  वनंती. 
 

आपला व ास,ू 
 

 
 

(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- २४३ 

 
दनांक - ०६/१०/२०२१                                              वेळ- द.ु ०२.३० वा. 

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

०६/१०/२०२१ रोजी दुपार  ०२.३० वा. मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी 
सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै

२०२० व द.२८ जून २०२१ अ वय ेऑनलाईन प दतीन े( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत 

आलेली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
---------- 

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४२ द.२९/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े य कायालयांतगत . .२३ थेरगाव येथील 

पडवळ नगर दगडू पाट ल नगर येथील लोकव तीमधील बीफ मांस व ची दुकान े बंद 

करण े बाबत याभागातील नागर कां या मनपाकडे वांरवार त ार  ा  होत अस याने 
सदर दुकान े पंपर  येथील इं दरागांधी उ डाण पुला खालील बीफ माकट म य े र  

असले या गा यांम य े थलांतर त करणकेामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग 
े य कायालयांतगत . .२३ थेरगाव येथील पडवळ नगर दगडू पाट ल नगर 

येथील लोकव तीमधील बीफ मांस व ची दुकाने बंद करणे बाब याभागातील 
नागर कां या मनपाकडे वांरवार त ार  ा  होत हो या. या अनुषंगाने 
द.२४/८/२०२१ रोजी मा. अित. आयु  १ याचे दालानाम ये सदर ठकाणीची बीफ 
मांस व ची दुकाने थलांतर त करणे बाबत बैठक आयो जत करणेत आली होती. 
सदर बैठक  म ये सदर भागाम ये धािमक तेढ वाढून कायदेशीर अडचनी िनमाण 
होऊ नये हणून या भागातील थािनक लोक ितिनधी आ ण पोलीस अिधकार  
यां या म य थतीने संबंिधत दुकानादार आ ण थािनक नागर क यां या सुं र या 
बैठक आयो जत क न सामोपचाराने सदर बीफ मांस व ची दुकाने थलांतर त 
करणे बाबत सूचना द या हो या. यानुसार द.०१/०९/२०२१ रोजी ग े य 
कायालयात सदर बैठक आयो जत करणते आली होती सदर बैठक  म ये . .२३ 
थेरगाव येथील पडवळ नगर दगडू पाट ल नगर येथील बीफ मांस व ची दुकाने 
पंपर  येथील इं दरागांधी उ डाण पुला खालील असले या बीफ माकट मधील र  
असले या गा यांम ये इतर गाळेधारकांना या दराने भाडे वसुल केले जाते या 
दराने भाडे आका न थलांतर त करणे बाबत सवानुमते एकमत झाले अस याने 
सदर बीफ मांस व  करणा-यांना खालील त यात नमुद केले या गा यांम ये 
थलांतर त करणेत येणार आहे. 
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अ. . गाळा 
. 

े फळ 
चौ.फुट 

थलांतर त गाळे धारकाच नाव  मािसक भाडे 
र. . 

शेरा 

१ १० १४५ अ दुल नबी सॉले महमद चौधर ७००/-   
२ ४५ १४५ वा हद म जद कुरेशी ७००/-   
३ ४६ १४५ अ दुल हमीद कुरेशी ७००/-   
४ ४७ १४५ फ युम उ मान कुरेशी ७००/-   
५ ४९ १४५ जमील अजीज कुरेशी ७००/-   
६ ५० १४५ युसुफ अहमद कुरेशी ७००/-   
वर ल त यातील थेरगाव येथील पडवळ नगर दगडू पाट ल नगर येथील 
लोकव तीमधील बीफ मांस  व  करणा-या दुकानदारांना पंपर  येथील इं दरा 
गांधी उ डाण पुला खालील बीफ माकट म ये र  असले या गा याम ये 
र. .७००/- इतके मनपा व शासन करा यितर  मािसक भाडे आका न महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९(अ) नुसार तातड ची गरज ल ात घेता 
गा यांचा ताबा देणकेामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागांतगत व वध ठकाणी असले या 
यायामशाळेम य े मा. नगरसद य यां या मागणीनुसार, इनडोअर जम सा ह य बस वणे 
आव यक अस यान े डा वभागा या सन २०२१-२२ या अंदाजप क य तरतूद नुसार “ डा 
वभागांतगत ना व यपूण सु वधा उप म राब वणे”मधून र. .४ कोट  व “ डा कूल”मधून 

र. .१ कोट  अस ेएकूण र. .५,००,००,०००/-(अ र  र. .पाच कोट  फ ) इतक  तरतूद “ डा 
यायाम सा ह य खरेद  ”या लेखािशषावर वग करणे आव यक अस यान े तावात नमुद 
केले माणे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े(वाढ/घट र. .५००,००,०००/-) 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .३)मा.िश ण सिमती सभा ठराव .५७ द.१६/०९/२०२१ अ वय े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सव मा यिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 

प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता 
तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम य ेशै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा 
शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या सव मा यिमक शाळेतील व ाथ चे ह ता र सुंदर होणेक रता 
“मे. पाकल लासेस” यां यामाफत सुंदर माझ ेअ र हे पु तक खरेद  करणेबाबत ताव 

कायालयास सादर केलेला आहे. सदर या एका  पु तकाची कमत र. .९८/- आहे.  तर  पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या सव मा यिमक शाळेतील इ.५ वी  ते इ.१० वी तील एकूण ८२१५ 

व ाथाना सुंदर ह ता र क रता “मे. पाकल लासेस” यां यामाफत सुंदर माझ े अ र हे 
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पु तक थेट प तीन े खरेद  कर यात याव.े सदर या उप मास र. .८,०५,०७०/-(अ र  
र. .आठ लाख पाच हजार स र फ ) खच अपे त आहे. यासाठ  येणा-या य  खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘क’ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 

ठेकेदार  प दतीने साफसफाई 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 मुदत वाढ देणेत येईल या माण े

अट  व शत म य ेनमुद करणेत आलेल ेआहे. मनपा या ‘क’ भागातील कामाची ५ वष 

कालावधीची मुदत द.३०/०६/२०२१ रोजी संपलेली आहे. तसेच सदर कामास 

द.३०/०९/२०२१ पयत थम मुदत वाढ देणेत आलेली आहे. सदरचे काम नागर कां या 
आरो याशी िनगड त अस यान े अखंड त सु  ठेवण े आव यक आहे. यामुळे सदर 

कामांकर ता न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन न वन काम सु  होई पयत सदरचे काम 

सु  ठेवण े आव यक आहे. परंतु मागील वषापासून उ वले या कोरोना या(Covid-19) 

जागितक संकटामुळे सदर कामां या िन वदा कायवाह चे काम अपे ीत वेळेत पुण होऊ 

शकल े नाह . तथा प, अ ाप पयत ‘क’ भागातील जलिन:सारण निलका व चबसची 
साफसफाई करण े व चोकअप काढणेचे न वन कामाची िन वदा कायवाह  सु  आहे. 

स थतीत सदर कामांची न वन िन वदा कायवाह  सु  आहे. यामुळे सदर कामांची 
िन वदा कायवाह  होऊन न यान ेकामाचा आदेश देण ेकर ता आणखी कालावधी लागणार 

आहे, तसेच सदरचे काम अ याव यक सेवेचे अस यान ेमनपा माफत अखंड त सु  ठेवणे 
गरजेचे आहे. तर  सदर कामास सन २०२०-२०२१ या जु या दरा माणेच तीन 

म ह यांसाठ  मुदतवाढ घेण ेआव यक आहे. या कामांची मा हती तावात नमुद केलेली 
आहे. ‘क’ ेञीय कायालयातील कामास मागील वषातील िन वदा दरात वाढ न करता 

तावात दश व या माण े र. .३३,७७,८२४/-(अ र  र. .तेतीस लाख स याह र 
हजार आठशे चो वस फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .५)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/99/2020-21 अ वय े िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील से. .२५ ते २६ व इतर प रसरात 
जलिन:सारण वषयक सुधारणा काम े करण े व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे. वराज वण नाणेकर िन.र. .44,98,157/- (अ र  र. .चौवचेाळ स लाख 

अ या नव हजार एकश ेस ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .44,98,157/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,98,157/- पे ा 12.99% कमी हणजेच र. .39,13,846/- + रॉय ट  

चाजस र. .10,845/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,24,691/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व 

सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .६)मा. डा,कला,सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .४२ द.१७/०९/२०२१. 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची भाग .२० संत तुकारामनगर येथील 
राजमाता जजाऊ सां कृतीक भवन पु ष यायामशाळा संत तुकारामनगर ह  जयभारत 

िम  मंडळ संत तुकारामनगर या सं थेस मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६९७७ 

द.११/०३/२०२० अ वय े मा.अित र  आयु (३) यांचेकड ल आदेश 

. डा/३/का व/१८४/२०२० द.२९/१०/२०२० अ वय े द.०७/०८/२०२० ते दनांक 

०६/०६/२०२१ या कालावधी क रता ११ म हन े करारान े सेवाशु क त वावर चाल व यास 

दे यात आली होती. सदर यायामशाळेची कराराना याची मुदत द.०६/०६/२०२१ रोजी 
संपली आहे. जय भारत िम  मंडळ संत तुकारामनगर यांची द.०९/०७/२०२१ ची मागणी व 

संबंधीत  डा पयवे क ह े ीय कायालय यां या कड ल द.११/०८/२०२१ या 
अहवालानुसार व मनपाचे डा धोरणानुसार भाग .२० संत तुकारामनगर येथील 

राजमाता जजाऊ सां कृतीक भवन पु ष यायामशाळा संत तुकारामनगर ह  जय भारत 

िम  मंडळ संत तुकारामनगर या सं थेस आदेशा या तारखेपासून दरमहा र. .२०००/-
(अ र  र. . दोन हजार फ ) म.न.पा कडून देवून ११ म हन ेकरारान े यायामशाळा 
सेवाशु क त वावर चाल व यास मुदतवाढ देणकेामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .७)मा.िश ण सिमती सभा ठराव .५३ द.०९/०८/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम य े बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 

प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे या माण े कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण 

हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम य ेशै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व 

आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे.  याच 

अनुषंगान े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील व ाथ चे ह ता र 

सुंदर होणेक रता “मे. पाकल लासेस” यां यामाफत सुंदर माझ ेअ र हे पु तक खरेद  
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करणेबाबत ताव कायालयास सादर केलेला आहे. सदर या एका  पु तकाची कंमत 

र. .९८/- आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील इ.३ र  ते 

इ.७ वी तील व ाथाना सुंदर ह ता र क रता “मे. पाकल लासेस” यां यामाफत सुंदर 

माझ ेअ र हे पु तक थेट प तीन ेखरेद  कर यास व यासाठ  येणा-या य  खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .८)मा.िश ण सिमती सभा ठराव .५४ द.०९/०८/२०२१ अ वय ेकोरोना ादुभावामुळे 

( व ा याचे) दोन वष पर ा झा या नसून दोन इय ा एक  क न 45 दवसांचा 
अ यास म एक  दला आहे. या अ यास मावर आधा रत १५ दवसांनी १ या माण े३ 

पेपर सोडवायचे असतात. याचा रपोट िश ण वभागाला )खा याला(  सादर करण ेगरजेचे 

आहे. सदर अ यास माची पु तके  ऑनलाइन  उपलबध आहेत परंतु व ाथाकडे सोयी 
सु वधा नस यान े यामुळे व ाथाना अ यास करण े अवघड जात आहे. व ा याना व 

यां या पालकांना अथवा िश कांना या पु तकांची झेरॉ स काढावी लागत आह  दरचा 

खच व ाथ व पाल काना करण ेश य नस यान ेअडचणीचे  जात आहे व ते यांना सोयीचे 

होत नाह . यामुळे सदरचा खच ाथिमक व मा यिमक िश ण वभाग मनपातफ 

कर यात यावा. व ा याना व यां या पालकांना अथवा िश कांना सदरची  पु तके 

हाताळण े सोप े जावे व कमी खचात उपल ध हाव े हणून हा उप म महानगरपािलका 
िश ण वभागान ेराबवून व ा याना सदर पु तके उपल ध क न व रत दे यात यावी. 
सदर या वेळेम य ेहो यासाठ  वषा कॉप रेट धनकवड  पुणे यांचे माफत थेट प तीने 
खरेद  क न घे यात याव.े तसेच इय ा २ र , ३ र , ४ थी साठ  ए/ फोर साईज(A4 Size), दर 

५५ पैसे ित पान आ ण इय ा ५वी, ६वी, ७वी, ८वी, ९वी, १०वी साठ  १/A  सेमी साईज (1/A 

cm Size)  ४५ पैसे ती पानानुसार बायं डंग क न व रत उपल ध करावी. व ा याचे 

वेळेचे व शै णक नुकसान होणार नाह  याची काळजी यावी सदर वषयास व ीय 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/16/07/2021-22 अ वय े . .२६ 

पंपळे िनलख येथील कावेर नगर, वेणुनगर व द  मंद र प रसरात ठक ठकाणी पे हंग 

लॉक बस वण े व इतर थाप य वषयक कामे करणे कामी संजय कॉ ॅ टर 

िन.र. .29,99,049/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार एकोणप नास फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,64,699/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,64,699/- पे ा 
35.35% कमी हणजेच र. .19,16,678 /- +रॉय ट  चाजस र. .3,675/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .19,54,703/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 

तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०६/१०/२०२१ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 
 

वषय .१०) “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळाचे समु द करण” िनयोजन या वषयाची बैठक 

१५ जुल ै २०२१ सकाळ  १०.३० वाजता ऑटो ल टर, िचंचवड येथे आयो जत करणेत 

आलेली होती. मनपा शाळांची गुणव ा वाढावी, पालक व समाजाचा या शाळाकडे पाह याचा 
ीकोन बदलण,े महानगरपािलका े ातील व वध सम या व उपाययोजना करण.े को वड 

काळात मुला या िश णात खंड पडलेला असून यामुळे उ वणा-या व वध कारणामुळे 

भ व यातील िश ण, होणार  संभा य गळती, थालातंरण, मुलाची शाळातील िनयिमत 

उप थती,उपल ध सोयीसु वधा, शै णक दजा, शासनाची येय धोरण,े क प, काय म 

इ. बाबीवर गांिभयान े वचार करण.े महापािलके या शाळा शै णक या समृ द व अ ेसर 

ठर या पा हजेत हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळाचे समु द करण 

िनयोजन करण े बैठक आयो जत करणेत आलेली होती. सदर बैठक स मा. आयु  सो., 
अित.आयु  सो., संगणक वभागाचे अिधकार , मा.आयु  िश ण वभाग, पुण,े 

मा.संचालक व उपसंचालक पुण,े एनजीओचे अिधकार , शासन अिधकार , सहा. शासन 

अिधकार  व इतर संबिधत अिधकार  उप थतीत होते. सदर बैठक स हॉटेल कलासागर याचे 

कडून एकवेळेसचे चहापाणी व जेवण माग वणेत आलेल े होते. याकामी एकवेळेसचे 

अ पोहार व जेवणाचे बल र. .६३,०००/- (अ र  र. . ेस   हजार फ  ) हॉटेल कलासागर, 

पंपर  यांनी सादर केलेल े आहे. सदर बलापोट  झालेला खच र. .६३,०००/-  हॉटेल 

कलासागर यांना अदा करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .११)मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .03-01/2021-2022 अ वय े अ े ीय 

कायालय अंतगत भाग .15 मधील ना यगृह म य ेसाऊंडिस ट म तसेच टेजवर ल 

लाईट व अनुषांिगक काम ेकरणकेामी िन वदा र. .6,70,93,790/-+ GST (अ र  र. .सहा 
कोट  स र लाख या णव हजार सातश ेन वद फ ) + GST पे ा 8.99% जा त या िन वदा 
मंजूर दरान ेलघु म दराचे ठेकेदार मे.एस ए ड जे ब डकॉन ा. िल. यांचेकडून काम क न 

घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करण ेया अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत  वचार 

करण.े 
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वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील झोिनप ू थाप य 

वभाग महसुली अंदाजप क या लेखािशषावर ल कामांसाठ  अदा करावया या देयकांसाठ  

तरतुद अपुर  अस यान े खालील माण े वभागाअंतगत तरतुद वग करण करण े गरजेचे 

आहे. 

अ कामाचे नाव लेखािशष 
पान 

. 
अ.

सन २०२१-२२ 

चा मुळ अंदाज 

वग करण व 

आव यकतेनुसार होणार  शेरा 
वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ 

JnNURM-BSUP 
शहर झोपडप ट  

पुनवसन अंतगत 

िलंकरोड प ाशेड ८ अ 

मधील इमारतींची 
थाप य, 

पाणीपुरवठा, व ुत, 

जलिनःसारण 

कामांची दु तीची 
कामे करण.े 

झोिनप ू

थाप य 

वभाग, 

महसुली 

८०५१६७ ३,००,००,०००/- ० ४०,००,०००/- 

सदर कामाची 
िन वदा 
कायवाह  चाल ू

असून या 
आिथक 

वषासाठ ची 
तरतुद  पुरेशी 
आहे. 

२ 

शहर झोपडप ट  

पुनवसन 

योजनेअंतगत 

अजंठानगर, 

व ठलनगर येथील 

क पामधील 

इमारतींची िल ट 

खरेद  करणे व 

(AMC) करणे. 

झोिनप ू

थाप य 

वभाग, 

महसुली 

७९८३८ ० ४०,००,०००/-० 

सदर काम 

अंितम 

करणेकामी 
वाढ व तरतुद 

आव यक 

आहे. 

एकुण र कम पये
   

३,००,००,०००/-४०,००,०००/-४०,००,०००/- 
 

 
तर  वर ल माण े वभागाअंतगत कामासाठ  तरतुद वग करणाचा तावास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े(वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 
 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उ ान कड ल सोबत जोडले या प  अ(१ ते 

१) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश 

िनगत केल े आहेत. तथा प महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार 
अवलोकन करणे.  
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वषय .१४)नािशक फाटा येथे उ डाणपूल बांधणेकामी ठेकेदार (िन. .IFB No.12/2009-10, ID 

No.P110371) मे.बी.जी.िशक क शन टे नो ा.िल.जे. ह . मे. वजय िम ी 
क शन ा. िल. यांना Letter of Acceptance देणेत आलेला आहे. ठेकेदार यांनी 
यानंतर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेशी करारनामा केलेनंतर सदरचे काम World 

Bank या अथसहा यान ेकरणेत येत असलेने सदर काम जागितक तरावर मा यता 
असणा-या FIDIC Conditions of Contract वर आधा रत आहे. िन वदा संच भाग-१ 
मधील Appendix to tender/contract data मधील कलम .८.१ नुसार व Letter of 

Acceptance नुसार काम काया वत करणेबाबत कळ वणेत आले आहे. स थतीत 

क पाचे First level flyover, Ramp-1, Ramp-2,Loop-1 आ ण Second level Flyover 

चे काम पूण झालेल े असुन सदर पूल वाहतूक स खुला करणेत आलेला आहे. ठेकेदार 

मे.बी.जी.िशक क शन टे नो ा.िल.जे. ह . मे. वजय िम ी क शन ा. िल. 

क पातील Dispute मुळे करारना यातील कलम २०.६ मधील Appendix-|| नुसार 

Arbitration म य े गेलेला आहे. स थतीत Arbitration Board थापन झालेल े आहे. 

मनपाचे  Arbitrator (IRC न े सुच वलेल)े ी.ए.बी.यादव, िनवृ  सिचव, सावजिनक 

बांधकाम वभाग, महारा  शासन व मे.BGSCTPL-VMC (JV) चे Arbitrator 

ी.एम.जी.धारप, िनवृ  सिचव, सावजिनक बांधकाम वभाग, महारा  शासन ा दोघांनी 
संवाद साधून ी.एस.आर.तांब,े िनवृ  सिचव, महारा  शासन यांची चेअर पसन हणून 

िनवड केलेली आहे. ी.एस.आर.तांब े यांनी सदर Arbitration Tribunal चा चेअर पसन 

हणून काम कर यास मा यता दलेली आहे. ी.एस.आर.तांब े यांचे सुचनेनुसार सदर 

Arbitration Tribunal ची कामकाजाची सुरवात करणेकामी व सुचना देणेकामी ाथिमक 

बैठक द.०९ माच २०१५ रोजी सकाळ  १२.३०वा. हॉटेल सयाजी येथे आयो जत कर यात 

आली होती. सदर बैठक म य े Arbitration Procedure ब ल व तसेच Arbitration या 
कलमानुसार Arbitration Tribunal या ३ सद यां या फ  ब ल सुिचत करणेत आलेले 
होते. यानुषंगान ेसदर बाबत मा.आयु  सो. व मा. थायी सिमती यां या मा यतेनुसार 

यो य ती कायवाह  करणेत आलेली होती. ArbitrationBoard ची द.३०/०४/२०२१ रोजी 
झाले या बैठक म य े Arbitration Tribunalने Reading and study of the documents 

कामी Tribunal Panelमधील येक सद याला र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 

फ ) र कम अदा करणेबाबत मागणी केली आहे. सबब Reading & Study of The 

Documents कामी ी.एस.आर.तांब,े ी.ए.बी.यादव व ी.एम.जी.धारपयांना येक  

र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) या माण ेयेणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सी द केले या EOI माण े मे. बी एल केअर 

स ह सेस यांना को वड केअर सटर सु  करणेकामी बालनगर , भोसर  कामकाज 
आदेश दे यात आले होते. कोरोना ण कमी झाले नंतरह  सदर को वड सटर चालु 
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ठेवणेत आले होते. सदर सं थेस द.०३.०८.२०२१ ते ०२.०९.२०२१ पयत ३०० 
बेडसाठ  मुदतवाढ दे यात आलेली होती. द.३१.०८.२०२१ रोजी झाले या बैठक म ये 
यांना द.०३.०९.२०२१ ते १७.०९.२०२१  पयत मुदतवाढ देणेकामी िनणय घेणेत 

आला आहे. मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना ३०० बेडसाठ  एकूण र. .३८,२५,०००/- 
चे कामकाज आदेश देणेत आले आहे. EOI ०३/२०२०-२१ मधील अट  शत शी 
संल न राहून यांना कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१६) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .४३ द.२४/०९/२०२१. 

अ वय े मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६९६० द.११/०३/२०२० अ वये 
मा.अित र  आयु (३) यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/२१८/२०२० 
द.२४/०७/२०२० अ वये भाग .१८ िचंचवड कै. दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा 
ह उ कष िम  मंडळ मा णक कॉलनी िचचवड या सं थेस या सं थेस दरमहा 
र. .२०००/- म.न.पा.कडून देवून ११ म हने कराराने सेवाशु क   त वावर चाल व यास 
दले या यायामशाळेची मुदत द.२३/०६/२०२१ संपु ात आलेली आहे. उ कष िम  
मंडळ मा णक कॉलनी िचचवड द.२८/०७/२०२१ चे मागणी प  व अशोक पटेकर डा 
पयवे क ब े य कायालय यां या द.०५/०८/२०२१ या अहवालानुसार व मनपाची 

डाधोरानुसार कै. दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा ह उ कष िम  मंडळ मा णक 

कॉलनी िचचवड या सं थेस आदेशा या तारेखेपासून दरमहा २०००/- मनपा कडून देवून 
११ म हने कराराने यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास मुदतवाढ देणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .१७) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .४४ द.२४/०९/२०२१. 
अ वय े पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या वतीने नाग रकांसाठ  खालील माण े१२ 
जलतरण तलाव चाल वले जातात. १२ जलतरण तलावापासून खालील माणे एकूण 

उ प न िमळालेले आहे. 

अ. .  जलतरण तलाव  
सन २०१७-१८ 

िमळालेले उ प न 

सन २०१८-१९ 
िमळालेले उ प न 

१ १२ जलतरण तलावापासून 
िमळालेले उ प न 

६२,९८,४६४/- ६८,१९,६९५/- 

वर ल १२ जलतरण तलाव चाल वणे कामी सन २०१७-१८ म ये खालील माणे 
अंदाजे वा षक खच आलेला आहे. 

अ. . खचाचा तपिशल 
सन २०१७-१८ 
क रता अंदाजे खच 

१ आ थापना खच= १२ तलाव, येक तलावावर  १ िल पक 
व अंदाजे ४ जीवर क यांचा वा षक वेतन खच 

१,७३,२०,१७६/- 
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२ सुर ा कमचार  खच ६४,७६,४००/- 
३ थाप य वषयक अंदाजे खच = ४६,९४,१९३/- 
४ व ुत बल अंदाजे (सन २०१७-१८ वीज बल खच) ७०३७८७०/- 

५ 
१२ जलतरण तलाव पाणी शु द करण, पर सर व छता, 
साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज 
साठ  सन २०१७-१८ म ये य  झालेला खच 

१,२५,८४,३८५/- 

  अंदाजे वा षक खच र. . ४,८१,१३,०२४/- 
सन २०१७-१८ म ये १२ जलतरण तलावाक रता अंदाजे एकूण वा षक खच 

र. .४,८१,१३,०२४/- इतका येत आहे व १२ जलतरण तलावापासून सन २०१७-१८ 
म य ेएकूण वा षक उ प न र. .६२,९८,४६४/- इतके िमळालेले आहे. १२ जलतरण 
तलावावर होणारा खच व िमळणारे उ प न याचा वचार करता म.न.पा.स वा षक 
खच र. .४,८१,१३,०२४/- वजा वा षक उ प न र. .६२,९८,४६४/- = 
र. .४,१८,१४,५६०/- इतका वा षक बोजा पडत आहे.  मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७अ/का व/२२१/२०१४ द.३०/६/२०१४ अ वये म.न.पा. व वध    डा 

सु वधा दर पूव माणे लागू करणेस मा यता दली असून यानुसार आदेशाचे 
तारखेपासून आजता गायत  जलतरण तलाव दरप क खालील माणे आकारले जात 
आहे. 

 अ. . तपिशल 

ितमाह  दर 
र. . 

सहामाह  दर 
र. . वा षक दर र. . 

जुने दर र. . जुने दर र. . जुने दर र. . 
१ १२ वषाखालील मुले /मुली २००/- ३५०/- ५००/- 
२ १२ वषावर ल य  ४००/- ७००/- १०००/- 

३ 
अपंग,म.न.पा.कमचार  
वतः,रा य रा ीय,अंतर रा ीय 

खेळाडू ,जे  नाग रक प कार 

२००/- ३५०/- ५००/- 

४ लॉकर फ  ५०/- ७५/- १००/- 

५ 
१ य साठ , वतःसाठ  गे ट 
ितक ट 

ती दन गे ट ितक ट र. .१०/- 

म.न.पा.जलतरण तलावाचे िमळणारे उ प न व यावर होणारा खच याम ये मो या 
माणात तफावत येत अस याने ह  तफावत कमी कर यासाठ  जलतरण तलाव 

शु काम य े खालील माणे वाढ करणे आव यक आहे. 
अ. . शु काचा तपिशल  दर र. . 
१ दैनं दन शु क( ती दन गे ट ितक ट) ३०/- 
२ सव साधारण मािसक शु क ६००/- 
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३ सव साधारण ैमािसक शु क १,२००/- 
४ सव साधारण सहामाह  शु क २,१००/- 
५ सव साधारण वा षक शु क ३,०००/- 
६ एक वेळेचे सभासद शु क व न दणी शु क ३००/- 

७ लॉकर फ  
ितमाह  = .१५०/- 
सहामाह = .२००/- 
वा षक= र. .३००/- 

८ 
नेह नगर जलतरण तलाव - सराव ,िश बर अथवा पधा 
क रता सावजिनक सं था, शाळा, कॉलेज,कंपनी , लब यांना 
१ तासाचे भाडे 

१,५००/- 

९ 
इतर जलतरण तलाव - सराव ,िश बर अथवा पधा क रता 
सावजिनक सं था, शाळा, कॉलेज यांना १ तासाचे भाडे 

१,२००/- 

१० 
व ाथ  खेळाडू जलतरण िश ण शु क (मािसक) 
=१तास क रता १,५००/- 

११ १८ वषाखालील मुल,ेमुली यांना मािसक, ैमािसक, सहामाह , वा षक 
शु काम ये सवसाधारण शु का या  ५० % सवलत राह ल. 

१२ 

म.न.पा.अिधकार  व कमचार  ,रा ीय खेळाडू ,प कार,जे  नाग रक यांना 
मािसक, ैमािसक, सहामाह , वा षक शु काम ये सवसाधारण शु का या  ५० % 
सवलत राह ल. 

१३ 

महानगरपािलका फ  सद य ,खेळाडू द क योजना-खेळाडू , 

म.न.पा.शाळेतील व ाथ  खेळाडू , द यांग व ाथ  / द यांग नाग रक यांना
सवसाधारण शु का या १०० % सवलत राह ल. (मोफत ) 

तर  वर ल माण ेम.न.पा जलतरण तलावाचे शु काम ये वाढ करणेस व जलतरण 
तलाव ५ वष भाडे कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१८)मा. डा,कला,सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .४५ द.२४/०९/२०२१. अ वय े

गेली दड दोन वष को वड १९ या साथीमुळे म.न.पा. प रसरातील नाग रकांची ितकार 

श  कमी झालेली आहे. यां या ितकार श म य े वाढ हो या या ीन े म.न.पा. 
प रसराम य े खेळां या सरावाम य े वाढ होण े आव यक आहे. सबब पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या वतीने, पुण े ज हा आ ण मे ोपॉिलटन बॅडिमंटन असोिसएशन, पुणे 
यांचे मा यतेन ेव सी.ट .ओ. कायालय यां या सहकायान ेसंत ाने र महाराज डा संकुल, 

इं ायणीनगर, भोसर  येथे पपंर  िचंचवड शहरातील नाग रकांसाठ  ज हा तर बॅडिमंटन 

पधा २०२१ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .२,०६,३००/- चे खचास 

अथवा य  येणा-या खचास मा यता व तसेच ॉफ ज, पी. ह .सी. ले स बॅनर, 
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माणप  ेछपाई इ. कोटेशन नोट स िस द क न करणेस, सदरचा खच हा डा वभागाचे 

डािनधी - मनपा तफ आयो जत व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस 

तसेच पधा अनुषंगान े टेज, टेबल-खु या इ. यव थे बाबतचा थाप य वषयक खच हा 
संबंिधत थाप य वभाग कायालय व पधा ठकाणी व ुत पकर, माईक व जनरेटर 

यव था करण ेबाबतचा व ुत वषयक खच हा संबंिधत े य कायालय, व ुत वभाग 

यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .१९) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .४७ द.२४/०९/२०२१. अ वये 

भाग मांक १३, से टर नं २२ ओटा क म िनगड  येथील राजष  शाहू महाराज 

यायामशाळा ह  आदश पोटस लब ी गणेश द  चॅ रटेबल ट र ज. नंबर एफ - 

१५३२८/९८ अ णाभाऊ साठेनगर िनगड  ४११ ०४४ या सं थेस म.न.पा.चे डा धोरण भाग 

- २ व वध डा सु वधा मधील अट  व शत नुसार दरमहा र. .२०००/- म.न.पा कडून 

सेवाशु क देऊन ११ म हन े करारान े यायामशाळा आदेशा या तारखेपासून सेवाशु क 

त वावर चाल वणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
 
वषय .२०)मा. डा,कला,सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .४८ द.२४/०९/२०२१. अ वय े

कै.मधुकर पवळे डांगण िनगड , येथे मोठे मैदान, यायाम शाळा, पधा प र ा क  

कायरत आहे. तसेच सदर ठकाणी टेज ह  बांधलेल े आहे. या डा सु वधां या 
सुर तते या ने तेथे िनवासी सुर ा कमचार  नेमणेकामी, सुर ा कमचार  िनवास 

बांधणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय ह ीतील मलिन:सारण निलका 

मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प दतीन े करणेचे काम मे.आयन पं स 

अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल.यांना मा. थायी सिमती ठराव .७५२४ 

द.०७.१०.२०२० नुसार करारनामा शत नुसार द.०६/०१/२०२१ या आदेशा वय े कामाचे 

आदेश देणेत आलेल ेहोते. सदर कामाची मुदत द.१८/०९/२०२१ पयत आहे. िन वदा अट  व 

शत (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर 

िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ 

( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात 

घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेन े मुदतवाढ देणेत येईल. 

तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार 

ठेकेदारान े सदरचे काम दोन वषात समाधानकारक पूण केलेल े आहे. तृतीय वषासाठ  

(१८.०९.२०२२ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करण े आव यक आहे. सदर 

कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७७२ अ. . ‘ह’ वर र. .७४,००,०००/- 

तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीन े

ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत द.१८/०९/२०२१ रोजी पुण होत आहे. वर 
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नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांस पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल 

चबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीन े करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग 

मिशन या सहा यान)े. या कामास द.१९/०९/२०२१ पासून १८/०९/२०२२ पयत तृतीय 

वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करण ेव या 
कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगर पािलकेचे  ग े य थाप य वभागातील सन २०२१-२०२२ या 

वषाक रता वाहनइंधन या लेखाशीषाक रता र. .१,५०,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली 
होती, परंतु आयु  यांचेकड ल आदेश . शा/१/का व/३४६/२०२१ द:-२२/०४/२०२१ 

अ वय ेकोरोना वषाणू को वड-१९ चा आदेश कायकार  अिभयंता यांना ा  झाला आहे, 

तसेच ग े य व  इ े य थाप य वभागा या कामकाजासाठ  वाहन इंधन तरतूद कमी 
पडत आहे. ग े य कायालयाचे थाप य वभागातील वाहन इंधन या लेखाशीषाअंतगत 

द.०१/०४/२०२१ पासून १० देयके अदागयी क रता र. .९०,०००/- इतका खच झाला असून 

आज अखेर र. .६०,०००/- इतके िश लक आहेत. सन २०२१-२०२२ या वषाक रता अ थायी 
अ थापना या लेखािशषकावर र. .३,६०,०००/- तरतूद केलेली आहे. स थतीत सदर 

रकमेतून २७,०००/-, इतका  खच झालेला आहे यातून तरतूद वग करण ेश य आहे. तर  

अ थायी अ थापना या लेखािशषाकातून र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) इतक  

र कम वाहन इंधन या लेखािशषाकावर वग करणा ारे उपल ध करण ेश य आहे. महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूिचत ड मधील करण .७ तरतूद  २(१) 

नुसार अ थायी अ थापना या लेखािशषामधून, वाहन इंधन अिधकार  या लेखाशीषावर 

र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) तरतूद वग करणेस महारा  महापािलका 
अिधिनयम १०३ नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२३)मनपाचे आरो य मु य कायालय व छ भारत अिभयानांतगत शहरातील नाग रकांना 

होम कंपो ट ंग यं णा उभारणेकामी महानगरपािलकेमाफत कंपो ट ब स खरेद क रता 
अनुदान कमाल र. .१,४००/- बँक खा यावर (DBT) ारे वत रत करणेकामी व यापोट  

होणा-या अंदा जत र. .५६,००,०००/- (अ र  र. .छप न लाख फ )चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ा म य े कोरोना वषाण ू चा ादुभाव वाढ यानंतर 

PMRDA  माफत कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय सु   करणेत 

आल े होते ितथे पॅथॉलॉजी लॅब साठ  मुनु यबळ पुर वणेकामी पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके माफत EOI सी द करणेत आला होता. या म ये मे.माहे र  से स 

कॉप रेशन यांचे लघु म दरा माणे आदेश .मसाभा/ं४/का व/१९३/२०२१ द.१६.०३.२०२१ 
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रोजी आदेश देणेत आल े होते. भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन 

कायदा २००५, महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना 
वषाणुचा (COVID19) ादुभाव ल ात घेता जंबो को वड णालय द.१५.०९.२०२१ पयत 

२०० बेडसाठ  सु  ठेव याचे मा.आयु  यांचे सुचन े माण ेकायकारणी सिमती म य ेिनणय 

घेणेत आला आहे. कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालयात पॅथ 

लॅबसाठ  मनु यबळ पुर वणेकामी द.३०.०५.२०२१ ते १२.०९.२०२१ (१०७ दवस) एकूण 

र. .६,८३,४९७.९२ (अ र  र. .सहा लाख ेऐंशी हजार चारश ेस या नव पये यां नव पैसे 
फ ) एवढा खच येणार आहे. सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ - े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत ड य/ू 

मले रया आजारांचा ादु ् भाव रोख यासाठ  औ णक धुर कण कामासाठ  ३ पक अप हॅन/ 

र ा टे पो वाहन े भा यान े पुर वण े कामाची मुदत द.०२/०७/२०२१ रोजी संपु ात येत 

अस यान े व सदर कामाची न वन िन.नो. .१/२०२०-२१ र  झा यान े कामाची िनकड 

वचारात घेता सदरचे कामास मुदतवाढ देण ेआव यक अस यान ेस ा कामकाज करणार  

सं था मे.रामचं  ए टर ायजेस यांनािन वदा नोट स .९/२०१८-१९ या मा य िन वदा 
दरान े हणजेच र. .५९५.१९ ितवाहन ित दन या माण े ३ वाहनांचे ३ म हनेसाठ  

र. .१,३९,२७५/- व उव रत ३ म ह यासाठ  ४ वाहनांचे र. .१,८५,७००/- या माणे 
द.०३/०७/२०२१ पासून ६ अथवा न वन िन वदा कायवाह  ता वत होऊन कामाचे आदेश 

देईपयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देण े व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३,२४,९७५/-

(अ र  र. .तीन लाख चो वस हजार नउश ेपंचाह र फ ) अथवा ये  येणा-या खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/100/2020-21 अ वय े भाग .६ मधील 

गुळव े व ती, भगत व ती व प रसरात थाप य वषयक सुधारणेची काम े करण े कामी 
मे.सिचन रमेश वरात िन.र. .44,98,113/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठया नव 

हजार एकश ेतेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,43,563/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .44,43,563/- पे ा 17.00% कमी हणजेच र. .36,88,157/- + रॉय ट  चाजस 

र. .20,800/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .54,550/- = एकुण र. .37,63,507/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .२७) द. ४ माच २०२१रोजी मा.आयु सो. यांचे समवेत मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  

तथा CSR मुख, ी. वजय वावरे, CSR EXPERT, ीम. ुितका मुंगी, CSR सहा यक 

स लागार झाले या बैठक त से शन८ या काय ानुसार कंपनी थापन करणेबाबत 

मा.आयु सो. यांनी िनदश दलेले होते. या अनुषंगान े वकासा मक उप म 

राब वणेकर ता से शन८ (Section 8 Act) या काय ानुसार SPV कंपनी थापन करणेचे 

ता वत आहे.कॉप रेट यवहार मं ालय भारत सरकारन,े 'कंपनी कायदा २०१३' म य ेCSR 

(Corporate Social Responsibility) संदभात काह  तरतुद  के या आहेत. या नुसार 

कलम135 (1)  ारे या  कंपनी चे[ त पूव चे आिथक वषात] (अ) िन वळ मू य पय5े00 

कोट  कंवा(ब) उलाढाल पय े 1000 कोट  कंवा (क)िन वळ नफा पये 5 कोट  असेल तर 

या कंपनीस C.S.R (Corporate Social Responsibility) हणजेच'कंपनी या सामा जक 

उ रदािय व' अंतगत उप म घेणे अिनवाय करणेत आल ेआहे. C.S.R मा यमातून खच 

केली जाणार  र कम याबाबत[कलम १३५(५)] नुसार' येक कंपनीने  येक व ीय 

वषात कंपनीन ेखच के याची खा ी क न यावी, जे आधी या तीन आिथक वषात केले या 
कंपनी या सरासर  िन वळ न या या कमान दोन ट के असेल' अस े नमूद केल े आहे. 

फे ुवार  २०१४ ते जानेवार  २०२१ कॉप रेट यवहारमं ालयान े वेळोवेळ  िस  केले या 
अिधसूचना व शु प के नुसारCSR संदभातील अिधिनयम अ त वात आल ेआहेत. 

'कंपनी कायदा २०१३' नुसार कंप या यां या‘कॉप रेट सोशल र पॉ स बिलट  

पॉिलसीजम य’े संबंिधत उप म समा व  क  शकतात: - 

(१) उपासमार, दा र य आ ण कुपोषण िमटवण.े [ ितबंधा मक आरो य सेवेसह आरो य 

सेवेला ो साहन देण,े व छता  आ ण सुर त प याचे पाणी उपल ध क न देण.े] 

(२) वशेष िश ण आ ण रोजगार वशेषत: मुले, या, वृ  आ ण अपंग आ ण उपजी वका 
वाढ या क पांम य े यवसाय कौश य वाढ व यासह िश णाचा सार करण.े 

(३) ी-पु ष समानतेला ो साहन देण,े म हलांचे स मीकरण करण,े म हला आ ण 

अनाथांसाठ  घरे आ ण वसितगृहे उभारण.े ये  नाग रकांसाठ  वृ ा म, डे केअर सटर 

आ ण अशा इतर सु वधा उभारणे आ ण सामा जक आ ण आिथक या मागास गटांना 
भेडसावणा या असमानता कमी कर या या उपाययोजना. 
(४) पयावरणीय थरता, पयावरणीय संतुलन, वन पती आ ण ा यांचे संर ण, ाणी 
क याण, कृषी वनीकरण, नैसिगक संसाधनांचे संर ण आ ण माती, हवा आ ण पा याची 
गुणव ा राखण ेसुिन त करण.े 

(५) रा ीय वारसा, कला आ ण सं कृतीचे संर ण यासह इमारतींचे पुन थापना आ ण 

ऐितहािसक मह व असलेली ठकाण ेआ ण कलाकृती; सावजिनक ंथालयांची थापना; 
पारंपा रक कला आ ण ह तकलांचा चार आ ण वकास. 

(६) सश  दलातील द गज, यु  वधवा आ ण यांचे आि त, [क य सश  पोिलस 

दल(CAPF) आ ण क य पॅरा िमिलटर  फोसस(CPMF) द गज आ ण वधवांसह यांचे 

आि त) यां या फाय ासाठ  उपाय. 
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(७) ामीण खेळ, रा ीय मा यता ा  खेळ, पॅरािल पक खेळ आ ण ऑिल पक खेळांना 
ो साहन दे यासाठ  िश ण. 

(८) पंत धानां या रा ीय मदत िनधी कंवा पंत धान नाग रक सहा य आ ण आप कालीन 

प र थती िनधीम य ेमदत(PM CARES फंड) कंवा क  सरकारन े थापन केले या इतर 

कोण याह  िनधीम य े योगदान व अनुसूिचत जाती, जमाती, इतर मागासवग य, 

अ पसं यांक आ ण म हलांचे सामा जक आिथक वकास आ ण आराम आ ण 

क याणासाठ  ाधा य देण.े 

(९) (a)क  सरकार कंवा रा य सरकार कंवा सावजिनक े ातील उप म कंवा क  

सरकार कंवा रा य सरकार या कोण याह  एज सी ारे अथसहा यत व ान, तं ान, 

अिभयां क  आ ण औषध े ातील इन यूबेटर कंवा संशोधन आ ण वकास क पांम ये 
योगदान आ ण(b) सावजिनक अनुदानीत व ापीठांम य े योगदान, भारतीय तं ान 

सं था(IITs), अणुऊजा वभाग(DAE) अंतगत था पत रा ीय योगशाळा आ ण वाय  

सं था, जैवतं ान वभाग(DBT), व ान आ ण तं ान वभाग(ड एसट ), 

फामा यु टक स वभाग, आयुवद, योग आ ण िनसग पचार मं ालय, युनानी, िस  आ ण 

होिमओपॅथी(आयुष), इले ॉिन स आ ण मा हती तं ान मं ालय आ ण इतर सं था, 
हणजे संर ण संशोधन आ ण वकास सं था(DRDO), भारतीय कृषी संशोधन 

प रषद(ICAR), भारतीय वै क य संशोधन प रषद(ICMR) आ ण वै ािनक आ ण औ ोिगक 

संशोधन प रषद(CSIR), शा त वकास येय(SDGs) ला ो साहन दे या या उ ेशाने 
व ान, तं ान, अिभयां क  आ ण औषधांम य ेसंशोधन कर यात गुंतलेली आहे. 

(१०) ामीण वकास क प 

(११) झोपडप ट  े ाचा वकास('झोपडप ट  े ' या श दाचा अथ असा असेल क  क  

सरकार कंवा कोण याह  रा य सरकार कंवा इतर कोण याह  स म ािधकरणान ेघो षत 

केलेल ेकोणतेह  े  स या लाग ूआहे. 

(१२) आप ी यव थापन, मदत, पुनवसन आ ण पुनरचना उप मांसह. 

 सामा य प रप क मांक06/2018 दनांक28.05.2018 यात अस ेनमूद केल े आहे क  , 

कॉप रेट सोशल र पॉ स बिलट  अॅ ट हट जसाठ  िनधा रत केलेली र कम खच 

कर यासाठ  कंपनी थािनक े  आ ण या या आसपास या े ांना ाधा य देईल. 

तसेच सी.एस.आर. / सी.ई.आर. उप म राब वणेकामी व उप मांची अंमलबजावणी 
करणेसाठ  थापन करावया या Special  Purpose Vehicle [SPV]) म य ेमा.आयु  सो. हे 

यांचे अ य  असतील यानुसार यांचे अ य तेखाली महापािलकेतील ४ अिधकार  

संचालक हणून नेमणूक करणेस मा.आयु  सो. तथा मा.अ य  यांना अिधकार राहतील.  

सदर या ता वत वशेष उ ेश वहन (Special  Purpose Vehicle [SPV])  माफत खालील 

कामकाज मुख वेक न करणेस मा यता देण ेगरजेचे आहे. 
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१. CSR संदभात सरकार या वतीन े वेळोवेळ  िस  होणारे तरतुद ,अिधसूचना,संशोधने, 
शु प के याबाबत अ ावत मा हती चे संकलन करण े व ते महानगरपािलके या 
अिधका यांना तसेच शहरा या सं था व नाग रकांना अवगत क न देण.े 

२. कंप यांना आरो य,िश ण, म हला व बाल सबलीकरण, कौश य वकास, 

पयावरण, द यांग सबलीकरण क प राब व या या ट न े ोह सा हत करणे असेच 

महानगर पािलके सोबत  PPP ( Public Private Partnership) मा यमातून वर ल 

वषयावर'करार' (MoU) घडवून आणण े , आव यक अस यास वर ल वषयांवर व ंत 

क पाची आखणी करणे व अंमलबजावणी करण.े 

३. इतरFoundations, NGO s , Funding agencies यां याशी सम वय साधून 

यांना  आरो य,िश ण, म हला व बाल सबलीकरण, कौश य वकास, पयावरण, द यांग 

सबलीकरण क प राब व या या ट न े ोह सा हत करणे असेच महानगर पािलके 

सोबत  ( Public Private Partnership) मा यमातून वर ल वषयावर'करार' (MoU) 

मा यमातून वर ल वषयावर'करार' घडवून आणण.े 

४. शहरातील ांचा अ यास क न, CSR या मा यमातून राब व यात येऊ शकणारे 

क प तयार करण े व तेCSR  Forum तसेच इतरfunding agencies या यास पठांवर 

याचे सादर करण करण ेव यां याशी िनयिमत संपक आ ण सम वय साधून यासाठ  

आव यक ती साधन-साम ी( आव यक ान, तं ान, िनधी, मनु य बळ इ याद ) उभी 
कर यास य  करण.े 

५. महानगरपािलकेचे वकासा वषक क प तसेच काय मांचा अ यास क न यांचे‘मू य 

विधत’ कर या या ीन े आराखडा तयार करण े व तो वेगवेग याForum सादर क न 

यासाठ  लागणार  साधन-साम ी( आव यक ान, तं ान, िनधी, मनु य बळ इ याद ) 

उभी कर यास य  करण.े 

६. आप ी यव थापन तसेच इतर तातड न ेकरावया या मदतीसाठ  य  करण.े 

७. CSR अिधिनयमांना वचारात घेऊनCSR संदभात महानगरपािलकेन े दले या सूचनांची 
अंमलबजावणी करण.े 

८. इतर 

९.  CSR (Corporate Social Responsibility) / CER (Corporate Enviroment 

Responsibility – F.No.22-65/2017-IA.III) ची कायालय थापन करणे, 
अिधकार /कमचार  यांचेकामी पंपर  िचंचवड महापािलकेतून ितवष  र कम पये १ कोट  

तरतूद क न सदर कंपनीस ितवष  र कम ह तांतर करण ेआव यक आहे. 

सबब उपरो माणे पंपर  िचंचवड  महानगरपािलकेतील सी.एस.आर. / सी.ई.आर. 

उप मांचे अंमलबजावणीसाठ  मा.आयु  सो. यांचे अ य तेखाली वशेष उ ेश 

वहन(Special Purpose Vehicle [SPV])गठ त करणेस तसेच सदर या SPVकंपनीस व 

नमूद केले या उप मांचे कामकाज सोप वणेस मा यता िमळणेकामी व तसेच 

महानगरपािलकेचे अंदाजप कात ितवष  र कम पये १ कोट  C.S.R. / C.E.R. साठ  
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तरतूद क न सदर कंपनीकडे ह तांतर करणेकामी सदरचा वषयास मा यता देणकेामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/6/2019-20 अ वये भाग .०८ येथील 

MIDC पोलीस टेशन इमारतीचे व तार करण करण े कामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .1,62,68,767/- (अ र  र. .एक कोट  बास  लाख अडुस  हजार सातश ेसदुस  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,59,50,567/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,59,50,567/- पे ा 13.90% कमी हणजेच र. .1,37,33,438/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,18,200/- = एकुण र. .1,40,51,638/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य े 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 .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-

यांनी रजा मंजूर कामी वनंती अज सादर केलेल े आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती 
अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माण ेरजा मंजुर  कामीचे तावास महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७(तीन) अ वये मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय .३०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .09-05/2021-2022 अ वये . .3 च-होली 

येथील आर ण .2/81 खेळाचे मैदान वकसीत करणे व व ुत वषयक काम ेकरणे. 
(ट पा 2) कामी  मे. ी. यंकटे रा ंक  ोजे ट सो युशन ा. िल. िन.र. .62,20,933/- 

(अ र  र. .बास  लाख वीस हजार नऊश े तेतीस फ )  पे ा 14.99% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .52,88,415/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३१)मनपा या व ुत वभागाकड ल (िन वदा .१५/२३-२०२१-२२) अ वय े भाग . 

१४  मधील व ुत यव थेचे देखभाल दु ती करणेबाबत मे.सनशाईन इले क स 

िन.र. .४६,५५,५४६/-(अ र  र कम . शेहचाळ स लाख पंचाव न हजार पाचश े
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स ेचाळ स फ ) पे ा २६.८५ % कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय .३२)मनपा या व ुत वभागाकड ल (िन वदा .१५/२४-२०२१-२२) अ वय े भाग . 

१५  मधील व ुत यव थेचे देखभाल दु ती करणेबाबत मे.सनशाईन इले क स 

िन.र. .४६,५७,२७५/-(अ र  र. .शेहचाळ स लाख स ाव न हजार दोनश े पं याह र 

फ ) पे ा २६.८१ % कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 

राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील सावजिनक 

शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीन े (पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा यान)े व 

मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करण े या कामासाठ  मे.महष  

वा मक  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांना द.१०/०९/२०२१ पासुन २ म हन े

कंवा न वन िन वदा या पुण हो या अगोदर जे अगोदर असेल या कालावधीसाठ  

मुदतवाढ देवून याकर ता येणा-या एकुण खच र. .५,४८,५८९/-(अ र  र. .पाच लाख 

अ ठेचाळ स हजार पाचश े एकोणन वद फ ) कंवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/1/2021-22 अ वय े भाग .१० म ये 

डांबर करणाची काम े करण.े (सन २०२१-२२) कामी M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION 

िन.र. .37,49,523/-(अ र  र. .सदोितस लाख एकोणप नास हजार पाचश े तेवीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,72,823/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,72,823/- पे ा 
39.03% कमी हणजेच र. .22,39,320/- + रॉय ट  चाजस र. .6,199/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .76,700/- = एकुण र. .23,22,219/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 

तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘ अ ’ (1ते8) 

मधील थाप य वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, 
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कामाचे आदेश िनगत केल े आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे 

कलम 73 (ड) नुसार तुत वषयाचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ यांनी सन २०२०-२०२१ आ ण यापुढ ल 

चार वषासाठ  महापािलका आ थापनेवर ल अिधकार  व कमचा-यानंा था बोनस व 

सानु ह अनुदान िमळ याकामी मागणी केलेली आहे. ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 
र कम या संदभात मा.महापौर यांचे अ य तेखाली मा.उपमहापौर, मा.आयु , 

मा.अ य - थायी सिमती, मा.प नेते, मा. वरोधीप  नेते व इतर पदािधकार , अिधकार  

आ ण कमचार  महासंघाचे ितिनधी यां या म य े दनांक२७/०९/२०२१ रोजी चचा 
आयो जत कर यात आली होती. या चचम य ेमहापािलका आ थापन ेवर ल सव अिधकार  

व कमचा-यानंा सन२०२०-२०२१ यावषासह पुढ ल ४ वषासाठ  (सन-२०२०-२१, २०२१-२२, 

२०२२-२३, २०२३-२४, व २०२४-२५ अस े५ वषा पयत) ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 
र. .२०,०००/- हणून मा यता ा  संघटने बरोबर करारनामा क न मंजूर कराव.े असा 
िनणय झालेला आहे तसा द.२७/०९/२०२१ रोजीचा सभावृ ांत द.३०/०९/२०२१ रोजी ा  

झालेला आहे. ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- अदायगी कामी 
खालील माण ेिनकष ता वत कर यात येत आहेत. 

१) सन २०२०- २१ म य ेजे कायरत अिधकार  / कमचार  वेतन ेणीम य ेआहेत. यांना व 

रजा राखीव वै कय अिधकार  आ ण रजा राखीव नसस यांना एक म ह या या वेतनाइतक  

व ल धी (इतर भ  ेवगळून) हणजेच ८.३३% इतक  र कम सानु ह अनुदान हणून व 

जादा र. .२०,०००/- देय राह ल. एका वषाम य ेसहा म ह या पासून पूण वषापयत सलग 

सेवेचा कालावधी यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदानआ ण यथा माण जादा 
र. .२०,०००/- देय राह ल. सहा म ह यापे ा कमी सेवा झाले या अिधकार  / कमचार ्   यांना 
८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. . २०,०००/- देय राहणार नाह . तथा प या रजा राखीव 

वै कय अिधकार  आ ण रजा राखीव नसस यां या नेमणुका वेतन ेणीत कर यात 

आले या आहेत व यांना काह  दवस ेक देऊन पु हा वेतन ेणीत नेमणुका दे यात आ या 
आहेत अशां या बाबतीत खं डत सेवेचा कालावधी वगळता यथा माण ८.३३% सानु ह 

अनुदान व यथा माण जादा र. . २०,०००/- अनु ेय राह ल. 

२) ८.३३% सानु ह अनुदानची र कम ह  माच २०२१ या व ल धीवर अदा कर यात 

येईल. याम य ेवेतन मयादा राहणार नाह . 

३) महापािलकेतील अिधकार  / कमचा-यांना द.०२/०३/२०२१ ते द.३१/०३/२०२१ या 
कालावधीत पदो नती कंवा सेवांतगत आ ािसत गती योजनेतंगत व र  वेतन ेणी लागु 
केली आहे.अशा कमचा-यांना ८.३३% सानु ह अनुदान अदा कर याकामी यांचे मूळ 

पदावर ल वेतन वचारात याव.े पदो नती या पदाचे वेतन कंवा व र  वेतन ेणी मधील 

वेतन वचारात घेऊ नये. 
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४) व ल धी या सं ेत मूळवेतन, वैय क वेतन,महागाई भ ा, ितिनयु वर ल भ ा, 
यवसायरोध भ ा याचा समावेश असेल. तथा प घर भाडे भ ा, पूरकभ ा, वै क य भ ा व 

इतर बाबीचा समावेश कर यात येऊ नये. 
५) बालवाड  िश कांना खालील सु ानुसार जादा र कम देय राह ल. 

जादार. . २०,०००/- ÷ ३६५ × हजर दवस = ावयाची जादा र कम 

६)     सन २०२०-२१ या वषाम य े सहा म ह यापासून संपूण आिथक वषात या 
अिधकार ्   यांनी व कमचार ्   यांनी यात मानधनावर ल अिधकार  / कमचार , मानधनावर ल 

वै क य अिधकार  आ ण समूह संघटक, DAY NULM अिधकार /कमचार  व तािसका 
त वावर नेमलेले कमचार , महापािलका आ थापनेवर करार प दतीन/े मानधनावर 

नेमले या तसेच शासनाकडून पगारापोट  अनुदान िमळणा-या सव अिधकार  / कमचार  

यांनी काम केल ेआहे यांचा समावेश रा हल. यांना जादा र. .२०,०००/- यथा माण देय 

राह ल. मा  दोन नेमणुक या दर यान काह  खं डत कालावधी असेल तर तो वगळून 

यथा माण जादा र. . २०,०००/- देय राह ल. 

७) महानगरपािलका आ थापनेवर ल जे अिधकार  व कमचार  सेवािनलं बत आहेत, अशा 
अिधका-यांना/ कमचार ्   यांना यांना दे यात येणार ्   या िनवाह वेतना या ८.३३% र कम 

यथा माणसानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- इतके यथा माण देय राह ल. तसेच जे 

अिधकार / कमचार   सन २०२०-२१ म य े सेवािनलं बत झाल े आहेत. अशां या बाबतीत 

यांची वेतन ेणीतील सेवा व सेवािनलंबन कालावधीतील िनवाह वेतन वचारात घेऊन 

यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- देय राह ल. तसेच गैरहजर/ 

वनावेतनी रजेवर ल कमचार ्   यांचे बाबतीत यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व 

यथा माण जादा र. . २०,०००/- देय राह ल. 

८) जे अिधकार  / कमचार  सन २०२०-२१ या वषात महापािलका सेवेत होते. तथा प िनयत 

वयोमानानुसार सेवािनवृ ,मयत कंवा वे छा व वै कय कारणा तव सेवािनवृ  झाल े

आहेत, राजीनामा दलेल,े सेवेतून कमी केलेल े / सेवा समा  केलेल े अिधकार /कमचार  

यांचा सेवाकाल वचारात घेऊन तसेच बदली झालेल े ितिनयु वर ल अिधकार  / कमचार  

यांचा सहा म ह यापे ा जा त असलेला सेवाकाल वचारात घेऊन यांना यथा माण 

८.३३% सानु ह अनुदान व यथा माण जादा र. .२०,०००/- देय राह ल. 

९) महापािलका अिधकार   व कमचा-यांना या माण े८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 
र. .२०,०००/- मंजूर कर यात आले आहे. याच दरान े िश ण वभागातील(िश ण मंडळ) 

अिधकार  व कमचार   यांना ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- मंजूर 

कर याची कायवाह  िश ण वभागान(ेिश ण मंडळ)करावी. 
१०) उपरो  िनकषानुसार महापािलका व िश ण वभाग आ थापनेवर ल सव अिधकार  व 

कमचा-यांना सन २०२० - २१ क रता व पुढ ल ४ वषासाठ  मा यता ा  संघटनेशी 
करारनामा क न ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- मंजूर कर यासाठ  
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मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर मा यता देणसे तसेच मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणे बाबत वचार करण.े 
 

वषय .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा ीय शहर  आरो य अिभयांनातगत येणा-या 
मो हमांकर ता ले स छपाई क न घेणेकामी ई-िन वदा ं .२/२०२१-२२ िस  करणेत 

आली होती. याम य ेमे.वा हाळकर एंटर ायजेस, वेणुनगर रोड, वाकड यांचे ले स तयार 

क न लावणेकामी  लघु म दर र. .८.९९ ित. चौ.फुट ा  झाल े आहे.   एकूण 

८०,०००  चौ.फुट छपाई करणेकामी र. .७,१९,२००/- व आनंद ए टंर ाईजेस ,िचंचवड  याचे 

(५*३) ले स  छपाई क न घेणेकामी  लघु म दर र. .८.१५ ित. चौ.फुट ा  झाल ेआहे. 

एकुण ४०,००० (५*३) चै. फुट तयार क न घेणेक रता  र. .३,२६,०००/- इतका खच येणार 

आहे.  दो ह या र. .१०,४५,२००/-(अ र  र. .दहा लाख पंचेचाळ स हजार दोनश े फ ) 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३८)वै क य वभाग को वड-१९ कामकाजाकर ता शासनाकड ल न दणीकृत सं थेमाफत 

मनु यबळ उपल ध क न घेणेबाबत मे. क इंड या ा िल. यांना आदेश 

.मसाभा/ं५/का व/३६३/२०२१ द.०९/०४/२०२१ कायारंभ आदेश देणेत आला असून ठराव 

. ९१९३  द.१५/०४/२०२१ अ वय ेतसेच मे. स इंड या यांना २ म हन ेकालावधी दनांक 

९/०६/२१ ते ८/८/२१ कर ता मुदतवाढ मा. थायी सिमती  ठराव .१०१८० दनांक 

१/०९/२०२१ अ वय ेमा यता दलेली आहे. मे. क इंड या ा िल. यांचा २ म ह याचा 
मुदत वाढ कालावधी माहे ऑग ट द.०८/०८/२०२१ रोजी संपु ात आला असून आणखीन १ 

म हन े कालावधीसाठ  मुदतवाढ देण े बाबत दनांक  ०३/०९/२१ रोजी या     मा. आयु  

क ात  झाले या सभे या सभावृ ांतानुसार मा. आयु  सो व मा. सहा. आरो य अिधकार  

यांचे कडून सुचना ा  झा यानुसार सदरचे लसीकरणाचे काम तातड ने करण ेआव यक 

असलेन ेयापुव चे अट  शत  कायम राहून तसेच कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त 

केलेल े कमान वेतन दरानुसार  मे. क इंड या ा. िल. यांना ५० को वड लसीकरण 

क ाकर ता क  ५० टाफनस, २५ डेटाए  ऑपरेटर, २५ वॉडबॉय/वाडआया अस ेएकूण 

१०० कुशल / अकुशल मनु यबळाची  मे स इंड या ा.िल यांनी दनांक 

९/०८/२०२१पासून  ते ८/०९/२१ पयत  १ म हना कामकाज केल े अस यान े १ म हने 
कालावधीकर ता मुदतवाढतसेच मा. सहा. आरो य वै क य अिधकार  यांनी दले या त ड  

सूचनेनुसार व मे. स इं डया ा. िल मी यांचे दनांक २२/०९/२०२१ चे प ानुसार१३ 

वॉडबॉय थेरगाव हॉ पीटल येथे व १२ वॉडबॉय आकुड  हॉ पीटल येथे कायरत आहेत, असे 
एकुण २५ वॉडबॉय यांची आव यकता अस यान े दनांक ०९/०९/२१ पासुन ते ३०/०९/२१ 

पयत २२ दवस कालावधीकर ता आव यक मनु यबळ यांचे वाढ व कालावधीचे 

वेतनासाठ   येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभा यांची मंजूर  घेण े आव यक आहे. 

यानुसार भारतीय साथरोग िनयंञण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा 
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२००५, महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (६) (क) यास अिधन 

राहून कोरोना वषाणूचा (COVID -19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन 

प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना 
करणेसाठ  मे. क इंड या ा िलयांचेकडून ५० को वड लसीकरण क ाकर ता ५० 

टाफनस, २५ डेटाए  ऑपरेटर, २५ वॉडबॉय/वाडआया अस ेएकूण १०० कुशल / अकुशल 

मनु यबळाची  द.०९/०८/२०२१ पासून  ते द.०८/०९/२१ पयत १ म ह यासाठ  र कम 

.२८,६९,८७२/-  व वॉडबॉय द.०९/०९/२१ पासुन ते  द. ३०/०९/२१ पयत २२ दवसासाठ  

र. .४,७९,६७५/- अस ेएकुण ५२ दवसाचे  कालावधी कर ता मुदतवाढ देणेस व करारनामा 
क न नेमणूक करणेकामी येणा-या एकूण  र. .३३,४९,५४७/-  चे खचास मा यता, यापुव चे 

आदेशातील अट  शत  तसेच कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेल े कमान 

वेतन दरास आधीन राहून  मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३९) पंपर  िचंचवड मनपा मु यालयाचे ितस या मज यावर व तार करण करण.े या 

कामासाठ  वा तु वशारद (Architect)/ क पस लागार  (PMC)   नेमणूक करणेची 
आव यकता आहे. सदर व तार करणा या इमारतीचे  नकाश ेबन वणे, लॅिनंग व डझाईन 

तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे, चरल डझाईन तपासणे,  िन वदा िस  करणे 
तसेच िन वदापुव व िन वदा प ात ह  सव काम ेकरणेसाठ  वा तु वशारद यांची नेमणूक 

करण ेअ याव यक आहे. सदर बाबत संदभ .१अ वय ेमनपा या अिधकृत वेबसाईटवर 

ͭस लागार  यां याकडून दरप क माग व यासाठ  द.१३/०९/२०२१ रोजी कोटेशन नोट स 

िस  करणेत आली होती.  या वभागाकडून पाठ वले या इमेलची ंट व यावेळ  संगणक 

वभागान े िस  केले या दरप काचे पृ ाची ंट, सोबत जोडले या आहेत. सीलबंद 

िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम मुदत द.२१/०९/२०२१ रोजी द.ु३:०० 

वाजेपयत होती. या कालावधीत ०३ सीलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत. सादर कोटेशन 

द.२२/०९/२०२१ सकाळ  ११:०० वाजता उघड यात आल ेअसून याचा तुलना मक त ा 
सोबत सादर कर यात आला आहे.  सादर त यानुसार मे.िनयोजन कं स टंट यांनी 
लघु मदर १.९५% (Architect) व १.४५% PMC (जीएसट   सोडून) सादर के याचे दसून 

येते, तर  मे.िनयोजन कं स टंट यांनी लघु म दर सादर के यान े यांची सदर कामा या 
िन वदापूव व िन वदाप ात आ कटे ट हणून नेमणूक करणेस हरकत वाटत नाह . सबब, 

पंपर  िचंचवड मनपा मु यालयाचे ितस-या मज यावर व तार करण करण.े या 
कामासाठ  वा तु वशारद (Architect)/ क पस लागार (PMC) नेमणूक करण.े या 
कामासाठ  मे.िनयोजन कं स टंट यांची वा तु वशारदसाठ  १.९५% दर व क प स लागार 

साठ  १.४५% दरानुसार  िन वदा पूव व िन वदा प ात कामांसाठ  नेमणूक करणे बाबत व 

याकामी येणार  फ  (जीएसट   सोडून) अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .४०) मनपाचे फ े ीय कायालयाकड ल आरो य वभागाकड ल धुर करण इंधन खच या 
लेखािशषावर सन २०२१-२०२२ कर ता तरतुद र. .११,००,०००/- करणेत आली होती. दनांक 

३१/०८/२०२१ अखेर र.  ९,२९,०३१/- पयत खच झालेला असून िश लक र.  १,७०,९६९/- 

इतक  आहे. धुर करण इंधन खच या लेखािशषावर ल दरमहा अंदाजे  २,००,०००/- माण े

खच अस यान े स थतीत एकूण ३ मा ह यांचे बल अदा केल े आहे. व उवर त ९ 

म ह यांकर ता ( जुल ै२०२१ ते माच २०२२) या कालावधीकर ता एकूण र. .१७,००,०००/- 

इतक  तरतूद आव यक आहे. स या इंधन दरात मो या माणात वाढ झा यान े

धुर करणासाठ  लागणा-या इंधनावर ल खचात अंदाजे र. .१७,००,०००/- इतका खच 

अपे त आहे. 

वग करणाचा तपिशल खालील माण े-  

अ. ं . लेखािशष सन २०२१-२२ ची तरतूद घट र. . वाढ र. . 

१ खाजगीकरणां ारे साफसफाई ८,८०,००,०००/- १७,००,०००/- ०० 

२ धुर करण इंधन खच ११,००,०००/- ०० १७,००,०००/- 

सबब, ‘फ’ े ीय आरो य कायालयाकड ल सन २०२०-२१ म य“ेखाजगीकरणा ारे 

साफसफाई” या लेखािशषावर केले या तरतुद मधून “धुर करण इंधन खच” या 
लेखािशषावर र. .१७,००,०००/-(अ र  र. .सतरा लाख फ ) तरतूद वग करणेस 

मा यता घेणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील 

करण ७ तरतुद ं . २ (१) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

 
 

 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/१६२६/२०२१. 
दनांक- ०१/१०/२०२१ 

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

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/उ ान/३७०/२०२१ द.२७/०९/२०२१ वषय .१३ चे लगत) 
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( .नस/१/का व/११४५/२०२१ द.२९/०९/२०२१ वषय .२९ चे लगत) 
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( .नस/१/का व/११४५/२०२१ द.२९/०९/२०२१ वषय .२९ चे लगत) 
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( .अ ेका/लेखा/७/का व/१९४/२०२१ द.२९/०९/२०२१ वषय .३५ चे लगत) 

 
 
 
 
 



30 
 

( .अ ेका/लेखा/७/का व/१९४/२०२१ द.२९/०९/२०२१ वषय .३५ चे लगत) 

 


