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

कायप का मांक – १९४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २१/१०/२०२०                              वेळ – दु . ०२.३० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
२१/१०/२०२० रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.सदर सभेत खालील माणे स मा. सद य 
सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा. सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 

 

१.  मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२.  मा.च धे आरती सुरेश 
३.  मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
४.  मा.पंकज द ा य भालेकर 
५.  मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७.  मा.कदम शिशकांत गणपत  
८.  मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
९.  मा.संतोष बबन कांबळे  
१०. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
११. मा.बुड सुवणा वकास 
१२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

           

          या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु (१), मा.पवार -
अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव, मा.इंगळे, मा.िचतळे, मा.झगडे – उप आयु , 
मा.पाट ल – शहर अिभयंता, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.िनकम, मा.भालकर, 
मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता,  मा.जोशी, मा.खांडेकर – सहा यक आयु , मा.गायकवाड 
– मु य उ ान अिध क, मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता 
YCMH, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे – 
कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.गोफणे– आरो य अिधकार , मा.माने – 
लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभागृहात उप थत राहून तसेच मा.चारटणकर, मा.दुरगुडे, 
मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु  मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.डॉ.रॉय – आरो य 
वै क य अिधकार , मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण 
वभाग), मा.ग टूवार, मा.घुबे, मा.टकले – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  ह ड ओ 
कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
वषय .३७) वॉल साईन पट ंगचे कामाचे वाढ व रकमे बाबत. 
वषय .३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या वकास कामां या तरतुद म ये अंतगत वग करण 
क न वाढ करणेबाबत. – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .३९) ड मु यालय सव २०१९-२० चे सुधा रत व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कातील 
भांडवली व महसुली या लेखािशषकातील वकास कामां या तरतुद त वाढ/घट 
करणेबाबत. - मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .४०) ड  माट, िचंचवड येथील िस.स.नं.४७४७ पै मधील मोकळ  जागा वा षक भाडे 
कराराने देणेबाबत - मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .४१) भोसर  सहलक  येथील पा याचे तळे म छ मार साठ  चाल वणेस देणेबाबत. - 
मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .४२) सन २०२०-२१ या अथसंक पातील फ े य कायालयातील कामां या तरतूद म ये 
वग करण करणेबाबत. - मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .४३) पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलं. सेवकांना दवाळ  बोनस व सानु ह अनुदान 
देणेबाबत. - मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .४४) महापािलका अिधकार / कमचार  यांना था बोनस तथा सानु ह अनुदान तसेच 
सात या वेतन आयोगाचा फरक अदा करणेबाबत. - मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल 
िशंदे यांचा ताव 

वषय .४५) भाग .३० मधील कामांना वाढ/घट वग करण करणेबाबत.- मा.शिशकांत कदम, 
मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .४६) मे. ोटे शन पावर बाऊ सर यांचेकड ल कामास मुदतवाढ देणेबाबत – मा.पौ णमा 
सोनवणे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .४७) सन २०२०-२१ या अंदाजप कात नवीन वकास कामांचे वग करण – मा.अिभषेक 
बारणे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव 

वषय .४८) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२४३५ द.२१/०३/२०१८ अ वये फेटाळ यात 
आले या ठरावात बदल करणेबाबत - मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा 

ताव 
वषय .४९)  मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७६ द.१७/०१/२०१८ अ वये फेटाळ यात 

आले या ठरावात बदल करणेबाबत. – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा 
ताव 

वषय .५०) मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७७ द.१७/०१/२०१८ अ वये फेटाळ यात आले या 
ठरावात बदल करणेबाबत. – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 
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अ) द.०७/१०/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९२) सभावृ ांत कायम करणते 
आलेचे मा.सभापती यानंी कट केले. 

आ) द.१४/१०/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९३) सभावृ ांत कायम करणेत 
आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 ---------- 

ठराव मांक – ७६२९       वषय मांक – ०१ 
दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३७८/२०२०, द.०७/१०/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/45/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ साठ  ब 
ेिञय कायालया अंतगत तसेच अ ेिञय कायालयाकड ल भाग .१९ तसेच ग ेिञय 

कायालयाकड ल भाग .२१ इ. भागात टँकरने पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस वॉटर स लायस 
िन.र. .37,49,174/- (अ र  र. .सदोतीस लाख  एकोणप स हजार एकशे चौ-याह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,174/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,174/- पे ा 8% कमी हणजेच र. .34,49,240/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .34,49,240/- 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 देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६३०       वषय मांक – ०२ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – थाप य बीआरट एस  

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/७१७/२०२०, द.०७/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       औंध वाकड सांगवी र यावर ल मुळा नद वर अ त वातील ८मी. ंद या पुलाशेजार  
वाढ व २२ मी. ं द चा पुल बांधणेची कायवाह  पुणे महानगरपािलकेमाफत सु  आहे. सदर नवीन 
व तार त पुलाला पंपर  िचंचवड भागातील मु य र यास जोड यासाठ  १०३ मी. लांबीचा अ ोच 
र ता तयार करण,े अ त वातील क वहट व संर ण खा याचे जागेस संर ण िभंत बांधणे ह  पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलके या पुणपणे अख यार त (Scope) कामे पुणे महानगरपािलकेमाफत केली 
जावीत व यासाठ  येणार खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देणेत येईल असे चचत ठरले 
आहे. याअनुषंगाने पुणे मनपा माफत पुवगणन प काम ये वर ल बाबी समा व  क न संपुण कामाचे 
र. .२९.१४ कोट चे पुवगणनप क तयार करणेत आलेले आहे. याम ये अ त वातील पुलाशेजार  
नवीन पुल बांधणेकर ता १८.१८ कोट  इतका खच अपे त आहे व पुलाचे अ ोच या पुढे पंपर  
िचंचवड भागातील मु य र या जोड यासाठ चे र याचे कामास १०.९६ कोट  इतका खच येत आहे. 

1. पुलाशेजार  नवीन पुल बांधणेसाठ चा खच १८.१८ कोट  यापैक  ५०% खच दो ह  
महानगरपािलकांनी दे याचे ठरले आहे. यानुसार ५०% र. .९.०९ कोट  व 

2. पंपर  िचंचवड बाजुचा अ ोच र ता क हट व क पाऊंड वॉलचा एकण खच १०.९६ कोट  
येणार असुन तो संपुण खच असे एकुण २०.०५ कोट  पयाची मागणी पुणे मनपाने केलेली 
आहे. 

              पुण ेव पंपर  िचंचवड ह वर ल मुळा व पवना नद वर ल पुल बांधतांना दो ह  मनपांनी ५०-५० 

ट के खच वभागुन यावयाचा आहे. तसेच ह वर ल नद वर बांधवया या न वन पुलासाठ   एका पुलाचे 

काम पुण े मनपा व दुस-यापुलाचे काम पंपर  िचंचवड मनपाने करावयाचे असे ठरलेले आहे. तसेच 

यानुषंगान ेक पटेव ती येथील मुळनद वर ल पुलाचे काम पुण ेमनपा माफत करणेत येत असुन या ५०% 

खच पंपर  िचंचवड मनपाने पुण ेमनपाकडे जमा केलेला आहे. तसेच दापोड  येथील हॅर स पुलाला समांतर 

पुल बांधणेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाने िन वदा काढुन काम केले आहे. व याचा ५०% खच पुण ेमनपाने 

पंपर  िचंचवड मनपाकडे जमा केलेला आहे. तसेच ह वर ल नद वर ल पुलाचे बांधकाम करताना मनपा 
े ातील पुलाचे अनुषंिगक करावयाचे अित र  बांधकामाचा पुण खच िन वदा काढणा-या अथवा पुलाचे 

बांधकाम करणा-या महानगरपािलकेस ावयाचा आहे. स थतीत सांगवी फा या जवळ ल अ त वातील 

८.० मी. ं द या पुलाला समांतर वाढ व २२.०० मी. ं द चा पुल बांधणेसाठ  पुण ेमनपाने याच धत वर 

र. .९.०९ +१०.९६=२०.०५ कोट ची मागणी केली असुन सदरची मागणी यो य असुन या माणे  पुण ेमनपास 

र. .९.०९ + १०.९६=२०.०५ कोट  अदा करणेस हरकत वाटत नाह . तर  सदरची र. .९.०९ +१०.९६=२०.०५ 

कोट  र कम पुलाचे बांधकामापोट  पुण ेमनपास अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अनुकुल - ११                ितकुल - ०१ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६३१       वषय मांक – ०३ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार  

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१८/का व/१८७/२०२०, द.२५/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  सा ह य भांडरामाफत आ णासाहेब मगर टेड यम 

येथील PMRD को वड णालयास व ऑटो ल टर येथे मनपा या DCH सटर यांनी दले या मागणीनुसार 
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कोरोना णां या उपचाराकर ता आव यक वै कय ऑ सजन गॅस O2िसलडर १०० नग खरेद  करणेकामी 
मनपा अिधिनयम कलम ६३ (६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन कायदा २००५ व भारतीय साथरोग 

अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत व े ते, 

अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प मुदतीची जा हर सुचना ं माक १९/२०२०-२१ (Expression of 

Interest) नुसार लघु म पुरवठाधारक म.संदेश इं ट यल गॅस, पंपर  यांचे ित नग र. .७,४६३.५ माण े

एकुण र. .७,४६,३५०/- इतका खच अपे त आहे. ा  दर वकृत क न म.संदेश इं ट यल गॅस, पंपर  

पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. यानुसार वै कय ऑ सजन गॅस O2 िसलडर १०० नग 

खरेद कामी ित नग र. .७,४६३.५ माणे एकुण र. .७,४६,३५०/- खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी 
काय र करारनामा करणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६३२       वषय मांक – ०४ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग– वाहन दु ती कायशाळा  
सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/१/का व/२४९/२०२०, द.१२/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “कोरोना” वषाणु को वड १९ ाद ुभाव रोखणेसाठ  
रा यात साथरोग तबंधा मक कायदा १९८७ दनांक १३ माच २०२० पासुन लागु क न अिधसुचना 
िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागु क न  रा ीय आप ी 
घो षक क न “कोरोना” वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  यु दपातळ वर  कामकाज करणेत येत आहे. 
पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड १९ कामकाजासाठ   पंपर  िचंचवड मनपाचे णालये व 
को वड केअर सटरला कोरोना संसग बािधत णांना  णालयांना/को वड केअर सटरला ने-आण 
करणेसाठ  व णालय व को वड सटर यांचे वापराकर ता उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  
िचंचवड यांचेमाफत मे.बालाजी गॅरेज या एज सीकडुन टे पो/इनो हा/सुमो त सम कारची  वाहने 
उपल ध क ने देणेत आलेली आहेत. ादेिशक प रवहन ािधकरण तथा ादेिशक प रवहन अिधकार , 

पुणे - प रचलन  प दतीनुसार ादेिशक  प रवहन ािधकरण, पुण े पंपर  िचंचवड व बारामती  यांची संयु  

बैठक .४९ द.१७/०५/२०२० नुसार  भाडे दर 

अ.  
पुरवठादार / 
कालावधी वाहन कार वाहनांची 

सं या 
ितवाहन २४ 

तासाचे भाडे र. . 
३० दवसासाठ  

खच र. . 
३ मह यासाठ  
एकुण खच र. . 

१ 

 

मे.बालाजी गॅरेज 

 

टे पो २ ३२६० ९७,८०० ५,८६,८०० 

इनो हा/त सम ५ ४७१० १,४१,३०० २१,१९,५०० 

सुमो/त सम १ २९६० ८,८८०० २,६६,४०० 

    एकुण र. . २९,७२,७००/- 
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       उपरो  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड १९ कामकाजासाठ   पंपर  िचंचवड मनापचे 

णालये व को वड केअर सटरला वापर करणेसाठ  उप ादेिशक प रवहन कायालयाकडुन मे.बालाजी गॅरेज 

या यव थापन एज सीकडुन उपरो  वाहने उपल ध क न देणेत आलेली आहेत.  तर  सदरकामी मे.बालाजी 
गॅरेज यांनी  पुरवठा करणेत आले या वाहनांना तीन मह ने कालावधीकर ता एकुण अंदाजे . .२९,७२,७००/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख बाह र हजार सातशे फ )  एवढा खच येणे आपे त आहे. तर  सदर या 
खचास मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६३३       वषय मांक – ०५ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग– ह े य कायालय  

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे प  .ह ेका/लेखा/का व/८०/२०२०, द.०१/१०/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता( व) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 14) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६३४       वषय मांक – ०६ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग– अ े य, व ुत  

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ े/ व/५/का व/८२/२०२०, द.२९/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       ऑटो ल टर चे हॉल ए व हॉल बी कोरोना वषाण ूआप कालीन उपाययोजना हणून अिध हत 

क न सदर ठकाणी को वड हॉ पटलची उभारणी केली आहे. या ठकाणी ऑ सजन व अितद ता वभाग 

तयार कर यात आलेले आहे. या हॉल ए व बी साठ  अ याव यक व ुत यव था कर यात आलेली आहे. 

तसेच, अितद ता वभागासाठ  वातानुकूलन यं णा उभार यात आलेली आहे.सदर ठकाणी ऑटो ल टर 

सं थेकडून कडून व ुत पुरवठा कर यात आलेला आहे. ऑटो क टर सं थेने सदर ठकाणचे जुल ै२०२० व 

ऑग ट २०२० म ह याचे वीज देयक कर याची वनंती केली आहे यानुसार एकूण बलाची र. .२,९५,१८७/- 

(अ र  र. .दोन लाख पं या णव हजार एकशे स यांशी फ ) र. .२,५०,१५८/- व GST र. .४५,०२९/- एवढ  

र कम व या पुढे सदर ठकणावर ल येणारे वीज देयके अदा करणेस व ुत मु य कायालयाकड ल ट 

लाईट बले या लेखाशीषाव न खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



7 
 

 

ठराव मांक – ७६३५       वषय मांक – ०७ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभां/६/का व/४२०/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.सहा.आयु (भांडार) यानंी िशफारस केले माणे  –  

        मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध बॅला ट सा ह य खरेद बाबत ई.िन.सू. 
.16/2020-21 अ वये सात िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  ा  लघु म िन वदाकार 

मे. ाईटशाईन असोिसए स यांचे बाब .1 व 2 एकुण 02 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण 
र. .13,19,000/- हे अंदाजप क य  दर र. .13,93,500/- पे ा-5.35% ने कमी आहेत तसेच लघु म 
िन वदाधारक  मे.श  फ चस ा.िल. यांचे बाब .3 एकुण 01 बाबी सा ह याचे दर एकुण 
र. .3,05,700/- हे अंदाजप क य दर र. .4,95,000/- पे ा -38.24% ने कमी आहेत. या माणे एकुण 1 

ते 3 बाबी व वध बॅला ट सा ह याचे एकुण लघु म दर र. .16,24,700/- हे अंदाजप क य दर 
र. .18,88,500/- (अ र  र. .अठरा लाख अ याऐंशी हजार पाचशे फ ) पे ा -13.97% ने कमी 
अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेची कायवाह  करणेत आलेली अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ७६३६       वषय मांक – ०८ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग– उ ान 

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४१०/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १ अ वये 
मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १० मधील व वध  उदयाने देखभाल व संर ण  

करणे (भाग-१) कामाबाबत मे.अथव वयं. सेवा सह. सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .५५,९२,६००/- (अ र  र. .पं चाव न लाख या णव हजार सहाश फ ) पे ा -१२.००% कमी  
दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४९,२१,४८८/- माणे वकृत 
क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  
येणारे खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६३७       वषय मांक – ०९ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४११/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक २ अ वये 
मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १० मधील व वध  उदयाने देखभाल व संर ण  

करणे (भाग-२)  कामाबाबत मे.रयत फॅिसिलट  मॅनजमट स हसेस ा.िलमी. या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .७४,५६,८००/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख छप न हजार आठश  फ ) पे ा -१६.००% कमी  
दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .६२,६३,७१२/- माणे वकृत 
क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  
येणारे खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६३८       वषय मांक – १० 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४१२/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक ३ अ वये 
मनपाचे ‘अ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक १० मधील व वध  उदयाने देखभाल व संर ण  

करणे (भाग-३)  कामाबाबत मे.ओम साई एंटर ायजेस  या ठेकेदारांची  िन वदा र. .४३,०२,०००/- 
(अ र  र. . ेचाळ स लाख दोन हजार  फ )  पे ा -१२.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन 
वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .३७,८५,७६०/-  माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६३९       वषय मांक – ११ 
दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४१३/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१९-२० काम .११ अ वये मनपाचे ‘क’ 
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े य कायालयाअंतगत भाग .२ व ८ मधील व वध उ ाने देखभाल व संर ण  करण ेकामाबाबत 

मे.मंगलमुत  वयं. सेवा. सह. सं था   या ठेकेदारांची िन वदा र. .५५,९२,६००/-(अ र  र. .पंचाव न 
लाख या णव हजार सहाशे फ ) पे ा -१४.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४८,०९,६३६/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट -शत स 

अिधन राहुन करारनामा क न कामक न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६४०       वषय मांक – १२ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.झामाबाई बारण े      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४१४/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१९-२० काम .१२ अ वये मनपाचे ‘क’ 
े य कायालयाअंतगत यशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ान देखभाल व संर ण  करण ेकामाबाबत 

मे.िशवमु ा वयं. सेवा. सह. सं था   या ठेकेदारांची िन वदा र. .६५,९६,४००/-(अ र  र. .पास   

लाख शहा णव हजार चारश फ ) पे ा-१६.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने २ वष 
कालावधीसाठ  येणाराखच र. .५५,४०,९७६/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट -शत स 

अिधन राहुन करारनामा क न कामक न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६४१       वषय मांक – १३ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४१५/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १४ अ वये 
मनपाचे ‘ड’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक २५ व २६ मधील व वध उ ाने देखभाल व 
संर ण  करण े कामाबाबत मे.क याण वयं.सेवा.सह.सं था या ठेकेदारांची िन वदा र. .४०,१५,२००/-
(अ र  र. .चाळ स  लाख पंधरा हजार दोनश फ ) पे ा -१९.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने 
दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .३२,५२,३१२/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६४२       वषय मांक – १४ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४१६/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १५ अ वये 
मनपाचे ‘ई’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक ५ व ७ मधील व वध उ ाने  देखभाल व 
संर ण  करण े कामाबाबत मे.राम कृ णा हर  स हसेस या ठेकेदारांची िन वदा र. .६७,९७,१६०/-
(अ र  र. .सदुस   लाख स या णव  हजार एकश साठ फ ) पे ा -१०.००% कमी दराची िन वदा 
मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .६१,१७,४४४/- माणे वकृत क न िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६४३       वषय मांक – १५ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.झामबाई बारण े      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४१७/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १७ अ वये 
मनपाचे ‘फ’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक ११ व १३ मधील व वध उ ाने देखभाल व 
संर ण  करणे  कामाबाबत मे.गु जी इ ा चर ा.िलमी या ठेकेदारांची िन वदा र. .५५,९२,६००/-
(अ र  र. .पं चाव न  लाख या णव हजार सहाश फ ) पे ा -१८.००% कमी दराची िन वदा मंजुर 
दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४५,८५,९३२/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख 
पं याऐंशी हजार नऊश ब ीस  फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन 
राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६४४       वषय मांक – १६ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४१८/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१९-२० काम .१८ अ वये मनपाचे ‘फ’ 
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े य कायालयाअंतगत भाग .१३ मधील व वध उ ाने देखभाल व संर ण  करणे कामाबाबत 
मे.जनसेवा  वयं. सेवा. सह. सं था या ठेकेदारांची  िन वदा र. .४९,३२,९६०/-(अ र  र. . 
एकोणप नास लाख ब ीस हजार नऊश साठ फ )  पे ा -१६.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने 
दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४१,४३,६८६/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६४५       वषय मांक – १७ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४१९/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक १९ अ वये 
मनपाचे ‘ग’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक २१ मधील व वध उ ाने देखभाल व संर ण  

करणे  कामाबाबत मे.यशक असोिसएटस या ठेकेदारांची िन वदा र. .४७,०३,५२०/- (अ र  
र. .स ेचाळ स  लाख तीन  हजार पाचश वीस फ )  पे ा -२०.०८% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने 
दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .३७,५९,०५३/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणते 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६४६       वषय मांक – १८ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४२०/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१)  यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक २१ अ वये 
मनपाचे ‘ह’ े य कायालयाअंतगत भाग .२० मधील व वध उ ाने देखभाल व संर ण  करण े 

कामाबाबत मे.स द छा क शंन या ठेकेदाराचंी िन वदा र. .६७,३९,८००/-(अ र  र. .सद ुस   लाख 
एकोणचाळ स हजार आठश फ ) पे ा -१६.००% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .५६,६१,४३२/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स 

अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



12 
 

 

ठराव मांक – ७६४७       वषय मांक – १९ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/८/का व/१४७/२०२०, द.०९/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       पंपर  िचंचवड मनपा शास कय इमारती या आवारात द.२७/१०/१९८८ रोजी या करारानुसार 
बँक ऑफ बडौदा प.सी.एम.सी. शाखा चाल ुकर यांत आली आहे. तसे द.०५/१२/२०१६ बँक ऑफ बडौदाचे 

एट एम सटर  सु  कर यांत आलेले द.२५/५/२०१८ चे प ानुसार वषयां कत मनपा शास कय इमारती या 
आवारातली कॅ ट न इमारती या तळ मज यालगत   बँक ऑफ बडौदाचे एट एम सटर  े फळ १०x १० 

चौ.फुट. े  हे भा याने दे यात आले या बँक ऑफ बडौदा एट म सटरची मुदत डसबर २०१६ म ये संपलेली 
आहे. तसेच  बँक ऑफ बडौदा प ह यामज याचे े फळ १४४६ चौ.फुट. े  भाडे मुदत ऑग ट २०२० 

संपलेली आहे, नगररचना वभागाकड ल द. ११/०८/२०२० या प ानुसार मु यांकन सन २०१९-२०२०व सन 

२०२०-२१  चे चिलत दरा माण ेर. .६०/- ती चौ.फुट एकुण भाडे र.  ९२,७६०/- ितमाहे  नुसार, इतर करा 
यित र  ा  झाले आहेत. बॅकेस भा याने देणसे मनपाचे अट / शत  नुसार मा यता देणते येत आहे. 

                     इमारतीचे वणन- 

                                                     G+1 ( तळ मजला + पह या मजला ) 
                                                     तळ मजला े फळ –  सटर  े पळ १०x १० चौ.फुट. 
                                                     प हला मजला -  े पळ १४४६ चौ.फुट                                          

     सबब बँक ऑफ बडोदा यांचे कायालयास प.िच.म.न.पा. िनयम/अट  शत  नुसार मनपा शास कय 

इमारती या आवारातील कॅ ट न इमारती या तळ मज यालगत मनपाची  इमारत जागा भा याने 

वापरासाठ  देणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम७९(ब) नुसार मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६४८       वषय मांक – २० 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – वाहन दु ती काय. 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/०१/का व/२५०/२०२०, द.१२/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “कोरोना” वषाणु को वड १९ ाद ुभाव रोखणेसाठ  
रा यात साथरोग तबंधा मक कायदा १९८७ दनांक १३ माच २०२० पासुन लागु क न अिधसुचना 
िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागु क न  रा ीय आप ी 
घो षक क न “कोरोना” वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  यु दपातळ वर  कामकाज करणेत येत 
आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके कर ता को वड १९ या आजाराने मृत पावलेले ण व इतर आजाराने 

मृत पावलेले ण यांची व हेवाट लावणेकामी मनपाकड ल शववाह का अ यंत कमी पडत अस याने पुण े
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महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड., वारगेट या सं थेकडुन  दोन शववाह नी  बसेसम ये वै क य 

वभागाने सुच वलेनुसार करकोळ बदल क न को वड १९ चे कामकाज करणे कर ता भाडेत वावर ता पुर या 
व पात उपल ध क न घेणेत   आले या आहेत. पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड यांनी 
यांचेकड ल  प  .पीएमपीएमएल/ट एम/९७६, द.१३/०८/२०२० चे अ वये शववाह नीचे भाडे दर ित बस 

ित खेप र. .६००/- सव खचासह अदा करणेबाबत कळ वले आहे.  सदर शववाह नी चे बल ित मह ना अदा 
करणेत येणार असुन, लॉगिशटवर या णालयामाफत शववाह का वापर होईल या णलयामाफत यो य 

या (खेपां या न द ) न द  घेऊन  मा णत केलेनंतरच बल अदायगी करणेत येणार आहे.  उपरो  माण े

पीएमपीएमएल कडुन घेणेत येणा-या शववाह नी बसेसचे बल ित बस ित खेप र. .६००/- (सव खचासह) 

या माणे बल अदायगी करणे आव यक आहे.  को वड १९ कोरोना वषाणुचा वाढता ाद ुभाव वचारात घेता 
भ व यात अशा कार या शववाह नींची आव यकता भास यास याच दराने पुण े महानगर प रवहन 

महामंडळ िलिमटेड, या सं थेकडून  वाहने उपल ध क न घेणेत येतील. सदर उपल ध क न देणेत आले या 
शववाह नीचे भाडेदर ित बस ित खेप र. .६००/- (अ र  र. .सहाशे फ ) सव खचासह या माणे येणा-या 

य  खचास पीएमपीएमएल या सं थेस अदा करणेकामी मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६४९       वषय मांक – २१ 
दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – वाहन दु ती काय. 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.अित.आयु (३) यांचे प  .काशा/भां/का व/७९/२०२०, द.०७/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मालक ची व वध वभागाकड ल जु या/िनकामी वाहनांची 
एक त र या  िललाव प दतीने व  करणेकर ता ३ वेळा केले या ई िन वदा कायवाह त अंितमत: दोन 

िन वदा ा  झालेने सदर िन वदा  द.१२/०८/२०२० रोजी स म मा यतेने उघड यात आली असता याम ये 

M/S.SYNISE TECHNOLOGIES LIMITED यांचे आर.ट .ओ.ने वह त केले या वाहनां या िललावा या 
गोपिनय कंमतीनुसार य  िललावात ठरणा-या वाहनां या व या कंमतीवर ०.९९% इतका सवात 

कमी िललाव किमशन दर ा  झाला आहे. सदर दर वकृतीस व यानुसार दोन वष कालावधी कर ता 
करारनामा करणेस तसेच या दराने िललावदाराचे येणारे किमशन अदा करणेस मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५०       वषय मांक – २२ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – वै कय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/४/का व/१३४/२०२०, द.१३/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
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       पंपर  िचंचवड महागनरपािलके या वै क य वभागाकड ल तालेरा आ ण भोसर  णालयास 
आव यक असले या डस इंफे टंट जनरेशन िस टम खरेद कामी िन वदा सूचना .१०/२०१५-१६ 
अ वये िन वदा सी द करणेत आली होती. याम ये मे.ओम ए टर ाईजेस यांचे लघु म दर 
मा.आयु  यांचे कडुन वकृत करणेत आले होते या नंतर मे.ओम ए टर ाइजेस यांचे बरोबर 
द.२८/०३/२०१६ रोजी करारनामा करणेत आलेला आहे. पुरवठा आदेश .मसाभां/४/का व/९०/ 
२०१६ द.०१/०४/२०१६ रोजी र. .२१,३६,०००/- चे आदेश दे यात आलेले होते. करारनामा अट .१ 
माणे करारना याची मुदत १२ मह ने तके राह ल तसेच मुदत संपले नंतर देखभाल दु ती ३ वष इतक  

राह ल. अट . १० माणे १० लाख ते २५ लाखा पयत उपकरणांची कंमत असले या िन वदेकर ता १ वष हमी 
कालावधी संपलेनंतर ३ वषा या ए.एम.सी कर ता ३% वाष क र कम अनु ेय राह ल असे नमुद आहे. अट 

.११ म ये उपकरण/ेसाह याचे ए.एम.सी.कालावधीम ये संबंधीत पुरवठा धारकाने दर ३ मह यातून एक 

वेळा या साह य/ उपकरणाची तपासणी करणे बंधनकारक राह ल तसेच वतं  ह िशट म ये ए.एम.सी. 
बाबतचा संपूण स व तर तपिसल नमुद करणे आव यक राह ल असे नमुद आहे. पुरवठा आदेशाची 
र. .२१,३६,०००/- होती या माणे तीन वष देखभाल दु तीसाठ  खच एकूण र. .१,९२,२४०/- (अ र  
र. .एक लाख या नव हजार दोनशे चाळ स फ ) एवढा खच येणार अस याने देखभाल दु तीसाठ  

येणा-या य  खचास मा यता मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५१       वषय मांक – २३ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/३२७/२०२०, द.१३/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .94/1/2019-20 अ वये कासारवाड  भाजीमंडई 
वकिसत करणेकामी मे.वैदेह  क शन िन.र. .2,47,69,119/- (अ र  र. .दोन कोट  स ेचाळ स 
लाख एकोणस र हजार एकशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .2,46,58,669/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2,46,58,669/- पे ा 23.57% कमी हणजेच र. .1,88,46,621/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,08,942/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,10,450/- = एकुण र. .1,90,66,013/- 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 देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७६५२       वषय मांक – २४ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.झामाबाई बारणे       अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३२६/२०२०, द.१३/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/1/2019-20 अ वये भाग .८ येथील पाईन 
रोड येथील जय गणेश सा ा य चौक ते ाती चौका पयत या व इतर ठकाणी र यावर ल फुटपाथ 
कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.मै ेय काप रेशन 
िन.र. .2,48,34,102/- (अ र  र. .दोन कोट  अ ठेचाळ स लाख चौतीस हजार एकशे दोन फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,40,25,058/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,40,25,058/- पे ा 24.24% कमी हणजेच 
र. .1,82,01,384/- + रॉय ट  चाजस र. .5,54,194/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,54,850/- = एकुण 
र. .1,90,10,428/- 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 देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५३       वषय मांक – २५ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – पयावरण अिभयां क  

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पया/का व/५/५०४/२०२०, द.०७/०९/२०२० 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध कामांसाठ  तां क स लगार सिमतीची  

        (TAC) फ  अंतगत झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .२५ चा वचार द.२८/१०/२०२० चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५४       वषय मांक – २६ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – थाप य मु यालय 

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/श.अ/तां/का व/४/२३३/२०२०, द.१४/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
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            थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाअंतगत कर यात येणारे र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ  वा ह या व इतर थाप य वषयक कांमे, पुल, कायवॉक इमारती यांचे ताव तयार 

कर याकर ता इ छुक स लागारां या िनयु  कर ता िन.नो. .22/1/2017-18 अ वये Expression of 

Interest ची िन वदा िस द कर यात आली होती. यास अनुस न ट पा-1 म ये एकुण 25 इ छुक 

स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-2 म ये ॲ युट इ ा चर ा .िल. स लागार 

यांनी वनंती अजासोबत सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. ॲ युट इ ा चर ा.िल. 
स लागार यांना न यान ेिनयु  करणेकामी या या कामां या वगवार  माणे 1  ते 4  ेणी म ये प  ‘अ’ 

(र ते, पावसाळ  पा यासाठ या वा ह या व इतर थाप य वषयक कामे –  र. .50 कोट  व रल कामे – 

स लागार ेणी – 4) व प  ‘ब’ (पुल, कायवॉक व इमारती – र कम .50 कोट  व रल कामे –  स लागार 

ेणी –  4) या माणे प  अ व ब तयार करणेत आलेले आहे. ट पा - 2 मधील प  अ व ब माणे ॲ युट 
इ ा चर ा.िल. स लागार यांना पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५५       वषय मांक – २७ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – इ े य, आरो य 

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .इ ेका/आ/४/का व/६३८/२०२०, द.१४/१०/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून  –  

            पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाचे अंतगत इ े ीय कायालया या 
काय े ातील भाग ३, ४, ५ व ७ मधील औ णक धुर करण कर यासाठ  बॅन फॉग मिशन ठेवुन 
कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो वाहनचालकसह भा याने 
घेणे या कामाची िन.नो. .१/१-२०१९-२०२० अ वये िन वदा र. .८,१३,८००/- पे ा ित दन ित 
र ा र. .645/- कमी दराने ा  झालेली आहे. एक वषाकालावधीसाठ  िस द करणेत आलेली आहे 
मे. ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांनी दे यात आलेली मुदत द.18/9/2019 ते 
17/9/2020 अखेर होती सदर िन वदा दनांक 17/9/2020 रोजी संपु ात येत अस याने िन वदा 
.3/2020-2021 तयार कर यात आलेली आहे. या अनुषंगाने वेळेत िन वदा तयार होणार नस याने 

व कोरोना ादभाव रोख यासाठ  कमचार  यांची नेमणुक कर यात आलेली असुन यामुळे उ  
कामासाठ  ३ मह ने कालावधी अथवा न वन िन वदा या पुण होईपयत सदर कामास मुदत वाढ 
िमळणेकामी ताव सादर क न मा.सहा आयु  तथा े य अिधकार  यांनी दनांक    /   /२०२० 
रोजी मंजुर  दे यात आलेली आहे. तसेच मे. ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांची 
दनांक 17/9/2020 अखेर होणा-या खचावर मा यता संपु ात आलेली आहे. यामुळे ठेकेदार यांना 
द.18/9/2020 ते 17/12/2020 पयत मुदतवाढ 3 मह ने कालावधी अथवा न वन िन वदा या पुण 
होईपयत र. .67,000/- (अ र  र. .सदोस  हजार फ ) अथवा य  होणा-या खचास काया र 
मा यता देणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर  तुत कामाक रता दरमहा 
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र. .६७,०८०/- इतका खच अस याने ३ म ह यासाठ  र. .२,०१,२४०/- (अ र  र. .दोन लाख एक 
हजार दोनशे चाळ स फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५६       वषय मांक – २८ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – थाप य ड/ग 

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/का व/१६२/२०२०, द.१४/१०/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (01 ते 08) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५७       वषय मांक – २९ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य  

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/४१४/२०२०, द.१४/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३२ सांगवी मधील PWD मैदानालगत असले या 
आर णात बँडिमंटन हॉल, टेिनस कोट इ. अ त वात  आहे. सदर ठकाणी अ याधुिनक प दतीने िसंथे टक 

टेिनस कोट वकिसत करणे क रता तसेच इतर थाप य वषयक कामांचे िनयोजन क न संपूण प रसर 

वकिसत करणेक रता मा.नगरसद य व डा वभाग यांची मागणी आहे. सबब सदर कामास स लागार 

हणून शिश भू अँ ड असोिसए स यांची िनयु  करण ेआव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन 

करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे तसेच 

कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) कामे 

करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत वा तु वशारद /स लागार यांची दर सुची 
द.२९/०५/२०१९ रोजी माग व यात आ या सोबत जोडले या तुलना मक त या माणे मे.शिश भू अँ ड 

असोिसए स यांनी २.००% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 

व वध क पासाठ  स लागार हणुन मे.शिश भू अँ ड असोिसए स  यांची िनयु  केलेली आहे. मे.शिश 

भू अँ ड असोिसए स यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे यश वी र या पुण केलेली आहे व स या 
देखील चालू आहेत. मे शिश भू अँ ड असोिसए स यांना मनपा या ं . सीए/ का व/१५८/२०१९ व 

द.१२/०२/२०१९ अ वये केले या Empanelment म ये मे.शिश भू अँ ड असोिसए स यांचा समावेश आहे. 

तसेच मा.आयु  यांनी सदर नेमणूक बाबत द.२१/०६/२०१९ या तावा ारे  मंजूर  दे यात आलेली आहे.  
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उपरो  बाबीचा वचार करता मे.शिश भू अँ ड असोिसए सयाचंी स लागार हणून नेमणूक करणेचा 
ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.५०% (post tender activity) 

कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या २.००% फ  अदा 
करणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५८       वषय मांक – ३० 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य  

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  . था/ह े/का व/३७४/२०२०, द.२९/०९/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –  

       पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात वर ल माणे काम करणेचे 
िनयोजन आहे. सदर कामातून कोरोना बािधत े  ितबंधीत करणेकामी मंडप यव था करणे व 
इतर अनुषंिगक आव यक कामे करण ेआव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये 
कोरोना को हड–१९ चे ण सं या झपा याने वाढत आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या भाग . ३२ 
ह त नवी सांगवीचा काह  भाग व जुनी सांगवी इ याद चा भाग येत आहे. सदर भागात 
शासनाकडून या भागात ण सापडत आहेत या भागाचे सीमा ितबंधीत करण,े पोलीसांना पहारा 

देणेसाठ  व बंदोब तासाठ  मंडप टाकण,े ितबंधीत े  ले स लावण,े याभागातील दुकानांना सम-
वषम तारखेचे बोड तयार करणे इ याद  कामे दररोज करावी लागत आहेत. याक रता थाप य 

वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक करणेकर ता मा.अित. आयु -२ यां या द.०४/०९/२०२० या 
मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार दरसूची द.०७/०९/२०२० ते द.१४/०९/२०२० दर यान 
र. .२,९९,०००/- यावर कोटेशन माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.लाल दप क शन 
यांचेकडून १.५९% कमी इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या भाग .३२ 

ह त नवी सांगवीचा काह  भाग व जुनी सांगवी इ याद चा भाग येत आहे. सदर भागात शासनाकडून या 
भागात ण सापडत आहेत या भागाचे सीमा ितबंधीत करणे, पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व 

बंदोब तासाठ  मंडप टाकणे, ितबंधीत े  ले स लावणे, याभागातील दुकानांना सम- वषम तारखेचे बोड 

तयार करणे ह  प रणामकारक दैनं दन कामे होणे क रता सदर कामासाठ  ठेकेदारनेमणे अ यंत आव यक 
आहे. मे.लाल दप क शन यांची ठेकेदार हणून कामाकर ता यांची नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे .

यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत यांनी 
मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. सबब, याकामी मे.लाल दप 

क शन यांची नेमणुक क न याकर ता (१.५९% कमी) एवढा दर ा  झालेला आहे. तर  ा  
झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण कामा या र कमे पैक  १.५९% कमी या दराने र कम अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७६५९       वषय मांक – ३१ 
दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/५७६/२०२०, द.२३/०९/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (०१ ते ०८) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७६६०       वषय मांक – ३२ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक – मा.झामाबाई बारण े      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/६०५/२०२०, द.०७/१०/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (०१ ते ०२) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७६६१       वषय मांक – ३३ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार  

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१८/का व/२५०/२०२०, द.१४/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ णासाहेब मगर टेड यम येथील  PMRD Covid 

Hospital यांनी दले या मागणीनुसार न याने वै कय ऑ सजन O2 व गॅसचा पुरवठा करणेकामी 
कोटेशन/ िन वदा/ जा हर सुचना ारे वतरक नेमणुक होईपयत मा. आयु  सो. आ ण मा. 
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अित.आयु  २ यानां ा  असले या The epidemic diseases act 1897 अ वये व The Disaster 

management act 2005 अ वये तातड ने पुरवठा करणेकामी मनपा या यशंवतराव च हाण मृती 
णालयातील अनुभवी पुरवठा धारकास म.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांना पुरवठा करणेकामी िनदश 

दे यात आले होते. कोरोना णां या उपचाराकर ता आव यक वै कय ऑ सजन व गॅसचा O2 

पुरवठा मनपा अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन कायदा २००५ व भारतीय 
साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ पुरवठा करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत कंपनी/ यांचे 
अिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प मुदतीची जा हर सुचना ं माक १८/२०२०-२१ 
(Expression of Interest) तील ा  लघु म दर र. .२४.५०(+जीएसट ) Per m3 rates या दरां माणे 
बल अदायगीस मा यता दली आहे. पुरवठाधारक म.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांनी दनांक 

०१/०९/२०२० पासुन दनांक १३/०९/२०२० पयत पुरवठा केले या वै कय ऑ सजन O2 व गॅस 
५८,८९० कलो (४५,३४५.३ युब मीटर) चे एकुण र. .१२,४४,२७५/- इतका खच अपे त आहे. 
याबाबत नोडल अिधकार , Dedicated Covid Hospital, Annasaheb Magar Stedium, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका, पंपर   ४११०१८ यांनी अहवाल सादर केला आहे. यानुसार वै कय ऑ सजन व 
गॅसचा O2 पुरवठा करणेकामी र. .२४.५०(+जीएसट ) Per m3 rates या दराने १३ दवसांसाठ  
र. .१२,४४,२७५/- (अ र  र. .बारा लाख च वेचाळ स हजार दोनशे पं याह र फ ) पयत या 
खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा करणेस मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ७६६२       वषय मांक – ३४ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – मा हती व तं ान  

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा.त. व/१२/का व/३०६/२०२०, द.१६/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       प.िचं.मनपा मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  नुसार 
लघु म िन वदाधारक मे.टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार महानगरपािलकेचे 
अ यावत Primary Data Centre चे कामास तीन म हने कालावधी कर ता  काया वत ठेवणेचे 
कामकाजास मुदतवाढ दे यास व यासाठ  येणारा खच र. .१२,४७,४००/- (अ र  र. .बारा लाख 
स ेचाळ स हजार चारशे फ ) अिधक कर या माणे तीन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास 
व या अनुशंगाने येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६६३       वषय मांक – ३५ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – नागर  सु वधा क   

सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/२/का व/२१४/२०२०, द.१६/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       मा. थायी सिमती सभा ठराव .७२६६ द.२२/०७/२०२० अ वये COVID-19 आप  कालीन 
उपाययोजना COVID-19 Call Centre व COVID-19  Data Entry चे कामकाजासाठ  खाजगी 
त वावर ल नागर  सु वधा क चालकांचे सहा य घेऊन याचेंकड ल एकूण ४० Data entry operator 
यांना र. .१९,५००/- + १,५०० (internet + laptop charges) असे एकूण र. .२१,०००/- मानधन ती 
Data entry operator यांना ितमहा माणे पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  यांची आदेश 
.नासुक/२/का व/ १२०/२०२० द.२४/०७/२०२० अ वये थेट प तीने िनयु  करणेत आलेली 

आहे. वाढ या कामकाजाचे व प पाहता सदर क चालकांना Covid-19 Data Entry चे कामकाज 
करणेकामी यापुव च िन त केले माणे एकूण ४० Data entry operator यांना र. .१९,५००/-+१,५०० 

(internet + laptop charges) असे एकूण र. .२१,०००/- (अ र  र. . एकवीस हजार फ ) एक त 
मानधन ती Data Entry Operator यांना ितमहा या दराने पुन : पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  
तातपुर या व पात मुदतवाढ देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६६४       वषय मांक – ३६ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – भुिम आ ण जंदगी  

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/०९/का व/२५१/२०२०, द.१६/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       पंपर  िचंचवड मनपा े ातील पथ व े यांचे स ह ण माहे नोहबर- डसबर २०२०  करणेसाठ  

खालील माणे ताव सादर कर यात येत आहे. 

१)     सदरचा स ह हा पुणत: खाजगी सं थे दारा कर यात येईल. 
२)    स ह णचा कालावधी हा १ म ह याचा (३० दवसाचा) असेल. 
३)    स ह णासाठ  लागणारे मनु यबळ सदर सं थेने पुरवावे लागेल. 
४)    सव णाची वेळ स. ८.०० ते दु . ३.०० व दुपार  ३.०० ते. रा. १०.०० अशा दोन पा याम ये 

असेल. 
५)    येक वॉड या  िनवडणुक भाग िनहाय स ह ण कर याचे िनयोजन असेल. 
६)     शासना या मा यता ा  सॉ टवेअरम ये (mobile App) व महापािलकेने तयार  केले या 

नमु याम ये सदर स ह ण करावायाचे आहे. 
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७)    सदर सं थेने स ह ण करताना पथ व े याचा  यवसायासह फोटो व मा हती जागेवर जाऊन 
भरणे अपे त आहे. 

८)     सदर सं थेने  संबंिधतांना हॉकस माणाप , ओळखप  देणे हे खचात समा व  असेल. 
९)     महापािलका फॉमचे नमुने व सॉ टवेअर उपल ध क न देईल. 
१०)   मनु यबळ, स ह ण,  डाटा जमा करण,े अपलोड करण,े ओळखप  देण,े हॉकसचे माणप  देणे 

यातील दु या करणे ह  सं थेची जबाबदार असेल. सदर बाबतीत खाजगी सं थाकडून 
Expression of Interest  वृ प ात जा हरात देऊन माग व यात येणार असून खालील दर हे 
मह म दर आहेत. जी सं था वाजवी सवात कमी दरात काम कर यास उ छूक असेल यांना 
सदर काम दे यात येईल. सदर स ह णाचे खालील दले या दरानुसार कामकाज करावयाचे 
आहे. 
अ. . कामकाजाचे व प ित हॉकस दर र. . 
१ ओळखप  २०.०० 

२ हॉकस माणप  (लॅमीनेशनसह) २५.०० 

३ मनु यबळ (मोबाईल ड हाईससह)  (per hawkers) ७५.०० 

 एकुण र. . १२०.०० 

         तर  वर ल अट  शत  नुसार सदरचे स ह ण ३० दवस  कालावधीकर ता खाजगी एज सीची 
नेमणुक करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ७६६५       वषय मांक – ३७ 

दनांक – २१/१०/२०२०       वभाग – वै कय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/२/का व/१५२/२०२०, द.२०/१०/२०२० 
       २) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/१५३/२०२०, द.२१/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  –  

       वै क य वभागाकड ल िभंती रंग वणेकामी त सम कामकाज आदेश .मसाभां/०४/ 
का व/१०८/२०२० द.०६.०८.२०२० अ वये देणेत आले होते. मा. थायी सिमती सभा ठराव . 
७२२९ दनांक १०.०७.२०२० र. .१७,२०,०००/- चे खचास मा यता घेणेत आलेली होती. तथापी 
ठरावात पयावरण वभागाकड ल या कामासाठ  यांना र. .३४.४७ लाखा या ५०% हणजेच 
र. .१७,२०,०००/- पयत रकमेचे आदेश देणेस मा यता दलेली आहे. व या माणे 
र. .१७,२०,०००/- रकमेचा कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे. परंतू पयावरण वभागाकड ल 
६६३.०४ + ज.एस.ट . र कम या ५०% (मुळ र कम ३४,४७,८०८/- + १२% 
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ज.एस.ट .३८,६१,५४५/-) = र. .१९,३०,७७३/- येते या माणे मा. थायी सिमती पुढे वषयप  
ठेऊन आदेश देणे आव यक होते. परंतू फ  र. .१७,२०,०००/- पयतचे आदेश देणेत आलेले आहे. 
ज.एस.ट . र कम यात धरलेली नाह . मे.ओम ए टर ाइजेस यांचे ज.एस.ट . रकमेचा जादा खच 

र. .२,०६,३८२/- यांना देणे आव यक अस याने सदर खचास मा यता देणेत येत आहे 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६६६       वषय मांक – ३८ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या मंजुर अंदाजप कातील फ े य 
कायालय थाप य वभागाकड ल आव यक कामांची अंदाजप के तयार करणेत आलेली आहेत. तसेच 
काह  कामाची अंदाजप के जागे या अभावी व इतर कारणांमुळे करणे श य होणार नाह . यामुळे या 
कामावर सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील तरतुद िश लक राहणार आहे. यावष  कोवीड १९ या 
महामार मुळे चालू वकास कामे पुण करता आली नाह त. यामुळे चालू कामावर ल काह  र कम 
िश लक राहणार आहे. फ े य कायालयाकड ल काह  थम ाधा याने करावया या ब-याचशा 
वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली आहे. उपरो  कामाचे अंदाजप क य तरतुद या 
बचतीमधुन थम ाधा याने करावया या कामांची अंदाजप के तयार क न िन वदा वषयक कायवाह  
करणेकर ता तरतुद म ये वाढ करणे गरजेचे आहे. यासाठ  संबंिधत कामां या तरतुद म ये अंतगत 
वग करण क न वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.   कामाचे नाव  पान 
  

अ   लेखािशष  सन २०२०-२१ 
चा अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद  

एकूण तरतुद  

१ भाग  १३ प रसरातील जु या 
टॉम वॉटर लाइन काढून नवीन 

टॉम वॉटर लाइन टाकून टाँम 
वाँटर लाईनम ये सुधारणा करणे 
सभोवताल या प रसरात 
थाप य वषयक कामे करण े

४८ ३५३ वशेष 
योजना  

१२००००० ३००००० ० १५००००० 

२ भाग  १३ प रसरात जुने 
पे ह ंग लाँक दु त करणे व 
न वन पे ह ंग लाँक बस वण े 

४८ ३५५ वशेष 
योजना  

१२००००० ३००००० ० १५००००० 

३ भाग . १३ मधील  व वध 

ठकाणी ना याची 
आव यकतनुेसार द ु ती क न 
नाला ेिनंग करणे व 

आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२५४ १२ भांडवली 
काम े 

८००००० ७००००० ० १५००००० 
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४ भाग . १३ िनगड  गावठाण 
व भागातील व वध ठकाणी 
टॉम वॉटर लाईनम ये सुधारणा 
वषयक काम करणे व 
आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक काम ेकरणे. 

२५६ २६ भांडवली 
काम े 

५००००० १०००००० ० १५००००० 

५ भाग . १३ साईनाथ नगर व 
भागातील व वध ठकाणी 
टॉम वॉटर लाईनम ये सुधारणा 
वषयक काम करणे व 
आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२५६ २७ भांडवली 
काम े 

५००००० १०००००० ० १५००००० 

६ भाग . १३ साईनाथ नगर व 
भागातील व वध ठकाणी 

अंतगत र यांचे डांबर करण 
करण े

२६० ३३ भांडवली 
काम े 

५००००० १०००००० ० १५००००० 

७ भाग . १३ यमुना नगर व 
भागातील व वध ठकाणी 

अंतगत र त ेडांबर करण करणे. 

२६० ३४ भांडवली 
काम े 

५००००० १०००००० ० १५००००० 

८ भाग .१३ िनगड  गावठाण व 
भागातील व वध ठकाणी जुन े

पे हंग लॉक दु त करणे व 
नवीन पे हंग लॉक बस वणे व 
आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२६४ ४३ भांडवली 
काम े 

८००००० ७००००० ० १५००००० 

९ भाग .१३ साईनाथ नगर व 
भागातील व वध ठकाणी जुने 

पे हंग लॉक दु त करण,े 

नवीन पे हंग लॉक बस वणे व 
आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२६४ ४४ भांडवली 
काम े 

८००००० ७००००० ० १५००००० 

१० भाग . १३ यमुना नगर व 
भागातील व वध ठकाणी जुने 

पे हंग लॉक दु त करणे 
नवीन पे हंग लॉक बस वणे व 
आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२६४ ४५ भांडवली 
काम े 

८००००० ७००००० ० १५००००० 

११ भाग .१३ िनगड  गावठाण व 
भागातील व वध ठकाणी 

आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२७१ ४८ भांडवली 
काम े 

८००००० ७००००० ० १५००००० 

१२ भाग .१३ साईनाथ नगर व 
भागातील व वध ठकाणी 

आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२७१ ४९ भांडवली 
काम े 

८००००० ७००००० ० १५००००० 
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१३ भाग . १३ मॉडन कॉलेज व 
व भागातील व वध ठकाणी 
आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२७१ ५२ भांडवली 
काम े 

८००००० ७००००० ० १५००००० 

१४ भाग . १३ मधील व वध 
मनपा इमारतीची 
आव यकतेनुसार थाप य 

वषयक कामे करणे. 

२७२ ५५ भांडवली 
काम े 

८००००० ७००००० ० १५००००० 

  भाग . १३ एल आय सी 
कॉलनी, एल आय ज, एम आय 
ज व भागातील व वध 
ठकाणी जुने पे हंग लॉक 
दु त करण े नवीन पे हंग 
लॉक बस वणे व 

आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२६४ ४६ भांडवली 
काम े 

८००००० ५५०००० ० १३५०००० 

  भाग . १३ माता 
अमूतानंदमयी शाळा व 
भागातील व वध ठकाणी जुने 

पे हंग लॉक दु त करण,े 

नवीन पे हंग लॉक बस वणे व 
आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२६४ ४८ भांडवली 
काम े 

८००००० ५५०००० ० १३५०००० 

१५ भाग  १३ यमुनानगर 
गावठाण म ये फुटपाथ 
दु तीची कामे करण े 

२६५ ६८ भांडवली 
काम े 

१००००० ० १००००० ० 

१६ भाग  13 साईनाथनगर व 
इतर ठकाण या अंतगत 
र यांची पातळ  कमी क न 
र ते वकसीत करण े 

३८ १७३   १००००००० ० ८२००००० १८००००० 

१७ भाग  १३ से  २२ मधील 
जु या मधुकर पवळे शाळा 
इमारतीचे Retrofitting प तीने 

मजबुतीकरण करण े 

२७१ ४० भांडवली 
काम े 

५०००००० ० ३०००००० २०००००० 

  एकूण        २७५००००० ११३००००० ११३००००० २७५००००० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 

ठराव मांक – ७६६७       वषय मांक – ३९ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       ड मु यालयातील सन २०१९-२० चे सुधा रत व सन २०२०-२१ या मुळ अंदाजप कात 
खालील नमुद केले या भांडवली व महसुली वषयक कामां या तरतुद म ये खालील माणे वाढ/घट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क सन २०२०-२१ चा 

मुळ अंदाज 
आव यकतेनुसार होणार  सन २०२०-२१ 

चा सुधा रत 
अंदाज 

पान . अ. . वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ भाग .२९ पंपळे गुरव मधील 
वैदुव ती, आनंदनगर व इतर 
प रसरात फुटपाथ पे ह ंग लॉक 
व थाप य वषयक कामे करणे  

थाप य 
वषयक 
कामे करणे 

२१३ १७ १५०००० ११५०००० ० १३००००० 

२ भाग .२९ पंपळे गुरव येथे 
सन २०१९-२० म ये होणा-या 
आ दवासी संगीत व खा  
सं कृती व मनपा या इतर 
काय माकर ता मंडप वषयक व 
इतर थाप य वषयक कामे 
करण े

थाप य 
वषयक 
कामे करणे 

२१३ २५ ३६०००० ३५०००० ० ७१०००० 

३ भाग .२९ पंपळे गुरव 
येथील व वध मु य र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे. 

पथ डांबर  
र त े

२०५ ८ २५००००० ० १५००००० १०००००० 

४ भाग .२९ पंपळे गुरव 
प रसरातील चर/ चेस 
हॉटिम स प दतीने भरणे  

डांबर  र ते 
पथदु ती 
व देखभाल 
(महसुली) 
चालू काम 

६९८ ३१ ५००००० ६००००० ० ११००००० 

५ भाग .२९ पंपळे गुरव येथील 
मनपा व छतागृह व मुता-
यांची देखभाल व दु तीची व 
भागातील इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. (शन 
२०२०-२१ कर ता) 

डाबर  र ते 
पथदु ती 
व देखभाल 
(महसुली) 
न वन काम 

७०२ ८ १०००००० ० ६००००० ४००००० 

एकूण र कम पये    ४५१०००० २१००००० २१००००० ४५१०००० 

  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७६६८       वषय मांक – ४० 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       ड -माट, िचंचवड येथील िस.स.नं.४७४७ पै. मधील जागा मोकळ  असून सदर जागेवर 
शेजार ल झोपडप ट वािसयांचे अित मण होऊ शकते. यामुळे सदर जागा भाग .१० मधील 
लोकां या उदरिनवाहासाठ  वा षक भाडे कराराने ‘मै ी झोपडप ट  र हवासी सोसायट ’ या थािनक 
NGO सं थेस देता येईल. याबाबत मा.उपसंचालक, नगररचना वभागाकड ल अहवालानुसार िचंचवड 
येथील िस.स.नं.४७४७ पै. ४७४८ पै. ४७४९ पै. मधील औ ोिगक वभागातील परवानगी देताना 
मंजुर वकास िनयं ण िनयमावलीतील िनयम एम ६.५ नुसार मंजुर बांधकाम परवानगी 
रेखांकनातील ५% (सु वधा भुखंड) े  ९६.५५ चौ.मी. पंपर -िचंचवड मनपा या ता यात आहे. 
तसेच सदर भुखंडाचा मािसक भाडेदर सन २०१८-१९ सठ  र. .८५०/- ती चौ.फू. असे कळ वले 
आहे. तर  वकास िनयं ण िनयमावलीतील एम. ६.५ नुसार ०.२ हे टर पे ा कमी असलेला भूखंड 
इले क सब टेशन, सब टेशन, सब पो ट ऑफ स, पोलीस आऊटपो ट कंवा सावजिनक 
सु वधाक रता वापर करता येतो. परंतु सदर लॉटचे े  ०.२ हे टर अितशय कमी अस याने तसेच 
मनपाचे आिथक हत पहाता मागणी केलेला भुखंड मै ी झोपडप ट  र हवासी सोसायट  या थािनक 
NGO सं थेस ११ म हने कालावधीसाठ  भूिम आ ण जंदगी वभागामाफत महापािलके या अट  व 
शत ने थायी सिमती ठराव .३४३७, द.२३/१०/२०१८ नुसार भा याने देणेत आली होती. परंतू 
सदरची मुदत संप याने थायी सिमती ठ. .३४३७, द.२३/१०/२०१८ म ये नमुद केले या अट  व 
शत नुसार ५ वष कालावधीसाठ  यांना मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६६९       वषय मांक – ४१ 
दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे भोसर  सहल क  येथील पा याचे त याम ये म यबीज 
सोडून म छ मार  करणेकामी चाल वणेस देणे आव यक आहे. तर  भोसर  सहल क  येथील तळे 
मे. तापे र म य उ ोग क , च-होली बु., ता.हवेली, ज.पुणे. यांना ितवष  र. .20,000/- 
(अ र  र. .वीस हजार फ ) या दराने पुढ ल 5 वष कालावधीसाठ  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६७०       वषय मांक – ४२ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 

       फ े य कायालयाम ये सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद म ये फेरबदल 
करावयाचा आहे. तर  वग करण करणेत मा यता देणेत येत आहे. 

अ.  लेखािशष पान 
. 

अ. . कामाचे नाव सन २०२०-
२१ तरतूद 

वाढ घट एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ वशेष 
योजना 

३६ १३४ भाग , १२मधील िनगड  से. . 
२२ येथे मनपा या दवाखा यासाठ  
िसमािभंतीची इंची वाढ वणे व 
दु तीची कामे करणे. 

० २०,३०,००० ० २०,३०,००० 

२ वशेष 
योजना 

३७ १४९ भाग , ११मधील वामी 
ववेकानंद हॉल ते थरमँ स 
चौकाकडे जाणा-या र याचे 
ॉ ट करण करणे.  

४,००,००,००० ० २०,३०,००० ३,९७,७०,००० 

    एकूण ४,००,००,००० २०,३०,००० २०,३०,००० ४,००,००,००० 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६७१       वषय मांक – ४३ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 

       पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. मधील सव कामगारांना सन २०१९-२० या वषाचा 
८.३३% बोनस व र. .१५,०००/- इतके सानु ह अनुदान दवाळ पुव  अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६७२       वषय मांक – ४४ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 

       महानगरपािलकेतील सव अिधकार / कमचार  यांना सन २०१९-२० चा था बोनस व 
सानु ह अनुदान दवाळ पुव  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. याच माणे सव अिधकार  व 
कमचार  यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणेत आलेला आहे. तथा प फरकाची र कम अदा 



29 
 

 

करणेत आलेली नाह . तर   सव अिधकार / कमचार  यांना फरकाची र कम दर ६ म ह यांनी ५ 
समान ह यांम ये अदा करणेस व यापैका प हला ह ा दवाळ पुव  अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. याच माणे सेवािनवृ  कमचा-यांना एकरकमी वेतनआयोग फरकाची र कम अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६७३       वषय मांक – ४५ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 

       भाग .३० मधील खालील कामां या वाढ/घट(वग करण) करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ.

ं  
उपलेखािशष अथवा कामांचे नाव भाग 

. 

पानांक अ. 

ं . 
लेखािशष अंदाजप क य र. 

. 

सन २०२०-२१ 
ची मुळ अंदाज 

(उपल ध 

तरतूद) 

घट करावयाची 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

एकूण 

आव यक 

तरतूद 

१ भाग .३० मधील नािशक 

फाटा स.न.ं ५०२ त ेस.नं.४९६ 

पयत पवना नद लगत (शंकर 
मं दर त े पंपळे गुरव 

पुलापयतचा र ता अ ावत 

प दतीने वकिसत करण.े  

३० ४९ ३७१ वशेष 

योजना 
१०००००००० ५०००० ० ४०००००० ४०५०००० 

२ भाग .३० कासारवाड  

शा ीनगर मधील वसावा 
हॉटेल पयतचा र ता अ ावत 

प दतीने वकिसत करण.े 

३० ४९ ३७२ वशेष 

योजना 
५००००००० ५०००० ० ४०००००० ४०५०००० 

३ भाग .३० कासारवाड  

मधील रे वेगेट त े वसावा 
हॉटेल पयतचा र ता अ ावत 

प दतीने वकिसत करण.े 

३० ४९ ३७३ वशेष 

योजना 
७००००००० ५०००० ० ४०००००० ४०५०००० 

४ भाग .३० दापोड - 

कासारवाड  मधील रे वेगेट 

स.न.ं४९८ त े स.नं.४८५ 

पयत(व ण हॉटेल 

पाठ मागील)र ता अ ावत 

प दतीने वकिसत करण.े 

३० ४९ ३७४ वशेष 

योजना 
२००००००० ५०००० ० ४०००००० ४०५०००० 

५ भाग . ३० दापोड  येथील 

छ पती िशवाजी महाराज 

पुतळा त े बोपोड  पुल र ता 
अ यावत प तीने वकसीत 

करण.े  

३० ४९ ३८२ वशेष 

योजना 
१०००००००० ५०००० ० ४०००००० ४०५०००० 
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६ भाग . ३० मधील र यांचे 

डांबर करण करण.े 

३० ४९ ३८९ वशेष 

योजना 
६००००००० ५०००० ० ४२००००० ४२५०००० 

७ दापोड  येथील नद या कडेने 

उवर त गॅ बयन वॉल बांधणे. 

३० १५ ३ वशेष 

योजना 
२००००००० १०००००० १०००००० ० ० 

८ दापोड  मु लम दफनभुमी 
नद या कडेने गॅ बयन वॉल 

बांधणे. 

३० १५ ४ वशेष 

योजना 
२००००००० १०००००० १०००००० ० ० 

९ दापोड  येख े पंपळे गुरव लगत 

वसजन घाट बांधणे. 

३० १५ ५ वशेष 

योजना 
१००००००० १०००००० १०००००० ० ० 

१० भाग .३० कासारवाड  येथे 

मशानभुमी बांधणे. 

३० ७१ १०५ वशेष 

योजना 
५००००००० ७५००००० ७०००००० ० ५००००० 

११ भाग . ३० फुगेवाड  येथे 

मशानभुमी बांधणे. 

३० ७१ १०६ वशेष 

योजना 
५००००००० ७५००००० ७०००००० ० ५००००० 

१२ भाग .३० मधील ता यात 

आले या आर णांना 
िसमािभंत बांधणे व इतर काम े

करण.े 

३० ७१ ११२ वशेष 

योजना 
१०००००००० १०००००० १०००००० ० ० 

१३ दापोड  ३०.० मी र ता 
वकसीत करण.े 

३० ४१ २१७ वशषे 

योजना 
१०००००००० ५०००००० ४५००००० ० ५००००० 

१४ कासारवाड  त ेफुगेवाड  १२.०० 

मी. ड .पी. र यावर सी.ड . 

वक बांधणे व र ता वकसीत 

करण.े 

३० ४१ २१८ वशेष 

योजना 
२००००००० ५००००० ५००००० ० ० 

१५ भाग .३० कासारवाड  त े

दापोड  १२.०० मी. र ता 
वकसीत करण.े 

३० ४१ २३३ वशेष 

योजना 
४०००००० १२००००० १२००००० ० ० 

 एकूण     ७७४०००००० २६०००००० २४२००००० २४२००००० २६०००००० 

     वर ल माणे बाग .३० मधील कामांना वाढ/घट करणे या वष या न वन कामे काढणेसाठ  
आव यक आहे. तर  वर ल माणे वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६७४       वषय मांक – ४६ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.पौ णमा सोनवण े      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.पौ णमा सोनवण,े मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 

       मे. ोटेशन पावर बाऊ सर यांचकड ल कामाची मुदत द.३१/१०/२०२० रोजी संपत आहे. तर  
मे. ोटेशन पावर बाऊ सर यांचेकडून द.०१/११/२०२० पासून ३ म हने कालावधीसाठ  ८ बाऊ सर 
घे यास मुदतवाढ व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६७५       वषय मांक – ४७ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अिभषेक बारणे, शिशकांत कदम यांचा ताव – 

              सन २०२०-२१ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद माणे न वन वकास कामांक रता 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
अ. . उप लेखािशष 

अथवा 
कामाचे नाव 

लेखािशष बजेट  
पान . 

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शास कय 

मा यता 
र. .  

सुधा रत 
शास कय 

मा यता 
र. . 

सन 
२०२०- २१  

मूळ तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१. भाग .२३ 
मधील 
बापुजी बुवा 
उ ाना या 
िसमािभंतीचे 
नुतनीकरण 
करणे व इतर 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे  

थाप य 
उ ान 

३५८ २७९ २००००००० २००००००० २०००००० १०००००० ० ३०००००० अ. .२ 
व न  

वग 

२ भाग .२३ 
थेरगाव 
येथील 
स न 

इमारतीमधील 
आर त 
जागेत उ ान 
वतिसत 
करणे  

थाप य 
उ ान 

३५८ २८० १००००००० १००००००० १०००००० ० १०००००० ०  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६७६       वषय मांक – ४८ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 

     अजदार यांनी यापुव  द.१३/०९/२०२० चे अजा वये मा. थायी सिमती सभेपुढे अ पल केले 
असता मा. थायी सिमती सभा ठराव .२४३५ द.२१/०३/२०१८ अ वये कायम व पी वेतनवाढ 
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थिगतीची कारवाई यो य, रा त व कायदेशीर असलेने अ पल फेटाळ यात आले होते. सदर 
ठरावाम ये बदल क न खालील माणे दु ती करणसे मा यता देणेत येत आहे. ी.धुमाळ दिलप 
ीरंग, उपअिभयंता ( व) यांची एक वेतनवाढ व ी.मांढरे वासुदेव महादेव किन  अिभयंता ( व), 
ी.अवसरे वासुदेव तुकाराम, किन  अिभयंता ( व) यां या येक  दोन वेतनवाढ  ऑग ट २०१७ 

पासून कायम व पी रोख या या कारवाईम ये बदल क न सदर वेतनवाढ  भ व यातील 
वेतनवाढ वर प रणाम होणार नाह  अशा रतीने ता पुर या व पात रोख याची कारवाई मुळ 
शा ती आदेशा या दनांकापासून करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६७७       वषय मांक – ४९ 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 

       अजदार यांनी यापुव  द.०६/०९/२०२० चे अजा वये मा. थायी सिमती सभेपुढे अ पल केले 
असता मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७६ द.१७/०१/२०१८ अ वये कायम व पी वेतनवाढ 
थिगतीची कारवाई यो य, रा त व कायदेशीर असलेने अ पल फेटाळ यात आले होते. सदर 

ठरावाम ये बदल क न खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. ी.च हाण संदेश 
सखाराम, कालीन उपअिभयंता ( व), ी.मा णक मा ती च हाण त कालीन उप अिभयंता ( व), 
ी.िनतीन वासुदेव देशमुख त कालीन उप अिभयंता ( व) यां या येक  एक वेतनवाढ  व ी.महेश 
दगंबर कावळे, किन  अिभयंता ( व), ी.अकबर शेख, त कालीन किन  अिभयंता ( व) ी.अडसुळ 
अशोक नागो, त कालीन किन  अिभयंता ( व) यां या येक  दोन वेतनवाढ  ऑग ट २०१७ पासून 
कायम व पी रोख या या कारवाईम ये बदल क न सदर वेतनवाढ  भ व यातील वेतनवाढ वर 
प रणाम होणार नाह  अशा रतीने ता पुर या व पात रोख याची कारवाई मुळ शा तीआदेशा या 
दनांकापासून करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६७८       वषय मांक – ५० 

दनांक – २१/१०/२०२०        

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 

       अजदार यांनी यापुव  द.०६/०९/२०२० चे अजा वये मा. थायी सिमती सभेपुढे अ पल केले 
असता मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७७ द.१७/०१/२०१८ अ वये कायम व पी वेतनवाढ 
थिगतीची कारवाई यो य, रा त व कायदेशीर असलेने अ पल फेटाळ यात आले होते. सदर 

ठरावाम ये बदल क न खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. ी.च हाण संदेश 
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सखाराम, कालीन उपअिभयंता ( व) यांची एक वेतवाढ ीकातोरे काश बाबुराव, किन  अिभयंता 
( व), ीम.पवार दमयंती पंड त किन  अिभयंता( व) यां या येक  दोन वेतनवाढ  ऑग ट २०१७ 
पासून कायम व पी रोख या या कारवाईम ये बदल क न सदर वेतनवाढ  भ व यातील वेतनवाढ वर 
प रणाम होणार नाह  अशा रतीने ता पुर या व पात रोख याची कारवाई मुळ शा ती आदेशा या 
दनांकापासून करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
  

 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

    (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग 
मांक - नस/३/का व/१०७३/२०२० 

     दनांक – २२/१०/२०२०  
 
 

                                                          
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पढु ल यो य या कायवाह साठ . 
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( .ह ेका/लेखा/का व/८०/२०२० द.०१/१०/२०२० वषय .५ चे लगत) 
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( . था/श.अ/तां/का व/४/२३३/२०२० द.१४/१०/२०२० वषय .२६ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/१६२/२०२० द.१४/१०/२०२० वषय .२८ चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/५७६/२०२० द.२३/०९/२०२० वषय .३१ चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/६०५/२०२० द.०७/१०/२०२० वषय .३२ चे लगत) 

 


