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

कायप का मांक – २०६ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०३/०२/२०२१                                वेळ – दु.०२.३० वा. 
 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक ०३/०२/२०२१ 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.  

 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश  
३. मा.लांडगे राज  कसनराव 
४. मा.पंकज द ा य भालेकर 
५. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
६. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८.    मा.कदम शिशकांत गणपत  
९.    मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०.   मा.संतोष बबन कांबळे 
११.   मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१२.   मा.बुड सुवणा वकास 
१३.   मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१४.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१५.   मा.सुल णा राजू धर 

 

       यािशवाय मा.अ जत पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप – नगरसिचव,  
मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क,  मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य 
वै कय अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारटणकर, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.सवणे, मा.तांबे, 
मा.खाबडे – सह शहर अिभयंता,  मा.बोदडे, मा.दांगट, मा.िशंदे, मा.दुवास – सहा यक आयु ,  
मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.पाट ल – ाचाय, औ. .क , मा.डॉ.साळवे 
– अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, मा.च हाण, 
मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.मोरे, मा.देशमुख, मा.वाघंुडे, 
मा.धुमाळ – कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशु वै कय अिधकार ,  मा.बहुरे, मा.हराळे, 
मा.पानसरे, मा.तावडे – शासन अिधकार  तथा भार  े य अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा 
अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार , हे अिधकार  उप थत होते.  
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
 
वषय .४५) िचखली जलशु द करण क ापासून देहू पयत जलवा हनी टाकणे या कामाचे 

अंतगत र ता खोदाई करणेस परवानगी िमळणेक रता महारा  औ ोिगक 
वकास महामंडळ पुणे यांना र ता खोदाई शु क अदा करणेबाबत.  

वषय .४६) म.अँ युअड  इं जिनय रंग स हसेस यांची जगताप डेअर  चौक ते कावेर  नगर 
सब वे पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकिसत करणे या कामासाठ  
क प यव थापन स लागार नेमणूक करणेबाबत. 

वषय .४७) काळेवाड  एम.एम. कुल चौकात ी.छ पती िशवाजी महाराज यां या जीवनावर 
आधार त संक प िच  व इ. प दतीने सुशोिभकरण करणेकामी वा तू वशारद 
(आ कटे ट) यांची  िनयु  करणेबाबत. 

वषय .४८) मे.बेर  ब ट पेस डझाई स ा.िल. पुणे यांची स लागार पॅनेलवर नेमणूक 
करणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .४९) अनुदान अदा करणेकामी मा.महापािलका सभेकडेिशफारस करणेबाबत - मा.राज  
लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५०) भाग .२७ रहाटणी येथील छ पती िशवाजी महाराज चौक येथे िशवाजी 
महाराज यांचा अ व ढ पुतळा उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे यासाठ  मनपाचे 
आ कटे ट पॅनेलवर ल आ कटे ट मे.सिचन शहा यांची नेमणूक करणेबाबत. - 
मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५१) मे.लाईट हाऊस क युिनट  फाऊंडेशन (पुव चे नाव िसट  कने ट डे हपमट 
फाऊंडेशन) यां या सहकायाने ान योित सा व ीबाई फुले मारक, पंपर  या 
ठकाणी "Light House" रोजगार िनिमती क प सु  करणेबाबत. - मा.राज  
लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५२) शास कय पुनरचना किमट या िशफारशी माणे अ यु कृ  काम करणा-या 
शास कय कमचा-यांना अगाऊ वेतनवाढ बाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई 
फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५३) सांगवी कवळे र यावर ल फुटपाथचे काम अबन टनुसार करणे क रता 
स लागार नेमणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५४) मे.वेदांत एंटर ायझेस या जा हरात सं थेस जा हरात हो ड ज उभार यासाठ  
मा यता िमळणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५५) शांताई एंटर ायझेस जा हरात सं थेला जा हरात फलक हो ड ज उभार यास 
परवानगी देणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५६) भाग .२० मधील जजाऊ सां कृितक भवन येथील यायाम शाळेबाबत . - 
मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५७) स लागारांना का या याद त टाकणेबाबत. – मा.शिशकांत कदम, मा.संतोष 
कांबळे यांचा ताव.  
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वषय .५८) को वड केअर सटरवर ल सुर े या उपाय योजनेबाबत. - मा.राज  लांडगे, 
मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .५९) मा.महापौर पं.िचं.मनपा यांचे वापराक रता न वन वाहन खरेद  करणेबाबत. - 
मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .६०) व छ भारत अिभयान अंतगत नगरसद यांचा माहे माच २०२१ म ये ज मु 
का मर येथे आयो जत करणेत येणा-या अ यास दौ-याचे खचास मा यता 
देणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव. 

वषय .६१) वा तु वशारद/ स लागार नेमणूक करणेबाबत. – मा.मयूर कलाटे, मा.पंकज 
भालेकर यांचा ताव.  

      वषय .६२) मा. थायी सिमती ठराव .७२१७  द.१०/०७/२०२० म ये दु तीबाबत –   
                  मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

        मा. थायी सिमती सभा कायप का .२०६ मधील वषय .८, ११, १२, १३, १९, २२ व 
२३ हे वषय वगळता उवर त वषय ाधा य माने घेणेत यावेत.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
----------- 

सभापती -  मा. थायी सिमती सभा कायप का .२०६ मधील वषय .८, ११, १२, १३, १९, २२    

          व २३ हे वषय वगळता उवर त वषय ाधा य माने घेणेस मा यता देणेत येत      

          आहे.  

----------- 
ठराव मांक – ८३००                               वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – पशुवै कय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .पवै/०२/का व/३३१/२०२१, द.१३/०१/२०२१ 
      वषय - ान संतती िनयमन श ञ या कामकाजाकर ता मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

वषय .१ चा वचार द.१०/०२/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३०१                               वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/BRTS/४३/२०२१, द.१३/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/2020 ते द.14/09/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर जाह रात 
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दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली होती.सदर िन वदेच े

दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता याम ये खालील नमुद 

ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 
 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना  

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 45 % 45 % 

         
     उपरो  िन वदाधारक म.ेिनमला अॅटो केअर सटर यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची 
िन वदा ा  झाली आहे. यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/2020 अ वये वचारणा 
केली असता यांनी द. 06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे याच दरावर 
कायम असलेबाबत कळ वले आहे. सबब उपरो  बाबींचे अवलोकन करता मे.िनमला अॅटो केअर 
सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मु य र यांवर On Street पाक ग 
पॉिलसी राब वणे (भाग–2) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  िन वदेत ा  झाले या मनपास 
ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  
व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा 

क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३०२                               वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/BRTS/४६/२०२१, द.१३/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/2020 ते द.14/09/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर जाह रात 

दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली होती.सदर िन वदेच े

दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता याम ये खालील नमुद 

ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 
 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर  ित 

म हना दर 

ा  सुधा रत दर 
 ित म हना  

१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 45 % 45 % 

२ मे.िस युर आय ट  फॅिसिलट  मॅनेजमट ा.िल. 21 % -- 
             

       उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर  यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना  45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची िन वदा ा  

झाली आहे. यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/२०20 अ वये वचारणा केली असता यांनी 



5 
 

द.06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले 
आहे. सबब उपरो  बाबींच े अवलोकन करता मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तील मु य र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वणे (भाग–5) िन वदेम ये 

नमुद कामासाठ  िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  

ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स 

अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क नकामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३०३                               वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/BRTS/४४/२०२१, द.१३/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/२०20 ते द.14/09/२०20 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर जाह रात 

दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली होती.सदर िन वदेच े

दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता याम ये खालील नमुद 

ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 
 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर  ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना  

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 45 % 45 % 

     

     उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांची मनपास ावया या पाक ग या वसुलात 

येणा-या रकमे पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची िन वदा ा  झाली 
आहे.  यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/२०20 अ वये वचारणा केली असता यांनी 
द.06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले 
आहे. सबब उपरो  बाबींच ेअवलोकन करता मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तील मु य र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वणे (भाग–3) िन वदेम ये 

नमुद कामासाठ  िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  

ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स 

अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क नकामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३०४                               वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/BRTS/४५/२०२१, द.१३/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/2020 ते द.14/09/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर जाह रात 

दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली होती.सदर िन वदेचे 
दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता याम ये खालील नमुद 

ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना 

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 45 % 45 % 

2 मे.िस युर आय.ट . फॅिसलीट  मॅनेजमट ा.िल. 21%  
             
        उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे या पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची 
िन वदा ा  झाली आहे. यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/2020 अ वये वचारणा 
केली असता यांनी द.06/01/2021  रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे याच दरावर 
कायम असलेबाबत कळ वले आहे. सबब उपरो  बाबींचे अवलोकन करता मे.िनमला अॅटो केअर 
सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मु य र यांवर On Street पाक ग 
पॉिलसी राब वणे (भाग–4) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  िन वदेत ा  झाले या मनपास 
ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 45% र कम मनपास रॉय ट  
व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा 

क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३०५                               वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/BRTS/४७/२०२१, द.१३/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.09/12/2020 ते द.15/12/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर जाह रात 

दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली होती.सदर िन वदेच े

दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता याम ये खालील नमुद 

ठेकेदारांकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर  ित म हना दर 

 
ा  सुधा रत दर  ित म हना 

१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 51 % 51 % 

2 मे.साई एंटर ायजेस 30 %  

            उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर  यांची मनपास ावया या 
पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 51% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची 
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िन वदा ा  झाली आहे.  यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/2020 अ वये वचारणा केली 
असता यांनी द.06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे याच दरावर कायम 

असलेबाबत कळ वल े आहे. सबब उपरो  बाबींच े अवलोकन करता मे.िनमला अॅटो केअर सटर 

यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मु य र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी 
राब वणे (भाग–6) िन वदेम ये नमुद कामासाठ  िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या 
पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 51% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची 
िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क न कामाच ेआदेश देणेस 

मा यता देणेत येत आहे.                                                 

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

 
ठराव मांक – ८३०६                               वषय मांक – ०७ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/BRTS/४२/२०२१, द.१३/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत सदर कामाची िन वदा 
द.17/08/2020 ते द.14/09/2020 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर जाह रात 

दै.पुढार , दै.लोकस ा व दै.नवभारत या रा य तर वतमान प ाम ये देणेत आली होती.सदर िन वदेच े

दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.22/12/2020  रोजी केली असता याम ये खालील नमुद 

ठेकेदाराकडून खालील माणे दर ा  झालेले आहेत. 
 
 

अ. . ठेकेदारांचे नांव 
ा  मुळ दर ित म हना दर 

 

ा  सुधा रत दर  ित म हना  

 
१ मे.िनमला अॅटो केअर सटर 50% 50% 

2 मे.िस युअर आयट  फॅिसलीट  मॅनेजमेट ा.िल. 21%  

        
       उपरो  िन वदाधारक मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांची मनपास ावया या पाक ग या 
वसुलात येणा-या रकमे पैक  ित म हना 50% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची िन वदा ा  

झाली आहे. यांना आणखी दर वाढवून देणेबाबत द.23/12/2020 अ वये वचारणा केली असता यांनी 
द.06/01/2021 रोजी या प ा वये सदर कामासाठ  आहे याच दरावर कायम असलेबाबत कळ वले 
आहे.सबब उपरो  बाबींच े अवलोकन करता मे.िनमला अॅटो केअर सटर यांचेकडून पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तील मु य र यांवर On Street पाक ग पॉिलसी राब वणे (भाग–१) िन वदेम ये 

नमुद कामासाठ  िन वदेत ा  झाले या मनपास ावया या पाक ग या वसुलात येणा-या रकमे पैक  

ित म हना 50% र कम मनपास रॉय ट  व पात दे याची िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स 

अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क न कामाच ेआदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ८३०७                               वषय मांक – ०९ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/ड मु य/३०/२०२१, द.१४/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/12/01/2020-21 अ वये ड, ग व 
ब े ीय कायालयाच ेकाय े ातील नद पा ालगतचा अनािधकृत भराव काढून जिमनीची समतल 
पातळ  करणेकामी मे.द रायकॉन क श स िन.र. .11,22,29,970/- (अ र  र. .अकरा कोट  
बावीस लाख एकोणतीस हजार नऊशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .11,22,29,970/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,22,29,970/- पे ा 30.12% कमी हणजेच र. .7,84,26,303/- + 

रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .7,84,26,303/- 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 – ८३०८                               वषय मांक – १० 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .जिन/२/का व/४०/२०२१, द.१४/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/24/2020-21 अ वये "ड" ेञीय 

कायालयाअंतगत नद  व ना यामधील े नेज लाईन चबसची देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .74,71,425/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
एकाह र हजार चारशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,71,425/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .74,71,425/- पे ा 29.3% कमी हणजेच र. .52,82,297/- + रॉय ट  चाजस 
र. .34,863/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .53,17,160/- 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 – ८३०९                               वषय मांक – १४ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ मु य/७४/२०२१, द.१९/०१/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/52/2020-2021 अ वये भाग  १२ 
मधील नाला दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.ड .असोिसए स िन.र. .41,42,241/- (अ र  र. . 
ए केचाळ स लाख बेचाळ स हजार दोनशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .41,23,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,23,241/- पे ा 39.77% कमी हणजेच र. .24,83,428/- + रॉय ट  
चाजस र. .10,092/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,000/- = एकुण र. .25,12,520/- 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 – ८३१०                              वषय मांक – १५ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – उ ान  

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

संदभ – मा.उप आयु  यांच ेप  .उ ान/६/का व/४२/२०२१, द.२२/०१/२०२१ 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम मांक ५ अ वये 

मनपाच ेसाईकृ ण उ ान  देखभाल करणे  कामाबाबत मे.अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सह.सं था 
मया. या ठेकेदारांची िन वदा र. .३४,४१,६००/- (अ र   र. . चौतीस  लाख ए केचाळ स  हजार सहाश  

फ ) पे ा -३३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 

र. .२३,०५,८७२/- (अ र  र. . तेवीस लाख पाच हजार आठश बहा र 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 – ८३११                               वषय मांक – १६ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – उ ान  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.उप आयु  यांच ेप  .उ ान/६/का व/४३/२०२१, द.२२/०१/२०२१ 
       वषय - मनपाच ेपेठ .३ मोकळ  जागा .२ उ ान इं ायणीनगर भोसर  उ ान देखभाल  
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              करणेबाबत.  

वषय .१६ चा वचार द.२४/०२/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८३१२                               वषय मांक – १७ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  .काशा/४/का व/५८/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       वाय.सी.एम.एच. वभागाच ेवापरासाठ  मे.टाटा मोटास िल. या कंपनीकड ल  टाटा वंगर ड 

टाईप या कारच ेएकूण १२ णवाह का  वाहने खरेद  क न िमळणे बाबत कायशाळाकडे न ती सादर 

केलेली आहे.  सदर वाहन उ पाद त कंपनी मे.टाटा मोटास िल. यांचेकडून शासक य (GEM) दराने 

िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेकामी येणारे र. .२१,९६,०००/- ित 

वाहन X १० वाहने  = २,१९,६०,०००/- खरेद कामी येणारे र. .२,१९,६०,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  

एकोणीस लाख साठ हजार फ ) च ेखचास मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८३१३                               वषय मांक – १८ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  . था/अ/तां/५८/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे इमारत 

बांधकाम, लड केपींग, इंट रअर डझायिनंग व इतर वकास क पा या कामा क रता 
िन.नो. .२४/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest ची िन वदा  िस द करणेत आली होती, 
यास अनुस न ट पा - १ म ये एकूण ३७ व ट पा-२ म ये एकूण १० इ छुक स लागारांना सहभागी 

क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-३ वा तु वशारद मे.आकटाईप असोिसए स  तफ ीमती न फसा काझी 
यांच ेकामाच ेवगवार  माणे १ ते ४ ेणीम ये प  -अ (इमारत बांधकाम वषयक कामे - ेणी III ) , 
प  - ब (लड केपींग वषयक कामे - ेणी III ) या माणे प  – अ व ब तयार करणेत आले आहे.ट पा 

- ३ मधील प -अ व ब माणे वा तु वशारद मे.आकटाईप असोिसए स  तफ ीमती न फसा काझी 
यांना पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे.                                                 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३१४                               वषय मांक – २० 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .कर/मु य/७/का व/३५/२०२१, द.२५/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील िमळकतींचे स ह णा ारे उ प न 
होणा-या िमळकतकर उ प न Sharing basis त वावर आधा रत िन वदा नोट स .०१/२०२०-२१ 
माग वणेत आलेली होती. यानुसार पा  िन वदाधारक मे.ऑ रअन ो सोलुशनस िल.या सं थेस 
महापािलका काय े ातील िमळकतींचे ९० दवसाम ये स ह ण क न स ह णाम ये सापडले या 
नवीन/वाढ व/ वापरात बदल, इ याद  िमळकतींची मा हती/याद  ा  झालेनुसार संबंिधत 
वभागीय कायालयामाफत िमळकतकर आकारणीची कायवाह  पूण क न िमळकतधारकास देणेत 
येणा-या िमळकतकर देयका या (बीला या) रकमेवर ६.६०% दराने कामकाज करणेस मा. थायी 
सिमतीची ठराव मांक-७४५४ दनांक-१६/०९/२०२० अ वये मा यता दे यात आलेली असून 

यानुसार आदेश मांक कर/मु य/७/का व/३९३/२०२०, दनांक २१/१०/२०२० अ वये 
(कायारंभ आदेश द यापासून १५ दवसात य  स ह ण सु  करणेकामी कालावधी दे यात 
आलेला आहे) कामकाजाचा आदेश दे यात आलेला आहे.  मे.ऑ रअन ो सोलुशनस िल.यांनी 
दनांक ०५/११/२०२० पासून य  स ह णाचे कामकाजास सु वात केलेली असून दनांक 
०२/०२/२०२१ अखेर ९० दवसांचा कालावधी पूण होत आहे.  तथा प को वड–१९ या संसगज य 

रोगाच े ादुभावामुळे पुरेसा व व हत मुदतीत कमचार  वग उपल ध होऊ शकला नाह , िमळकत 

स ह णाच े वेळ  काह  माणात िमळकती बंद अस याने कर आकारणीकामी आव यक कागदप े व 

मा हती उपल ध हो यास वलंब झा यामुळे मे.ऑ रअन ो सोलुशनस िल. यांनी दनांक १२/०१/२०२१ 
रोजीचे प ा वये ६ म ह यांची मुदतवाढ देणेबाबत वनंती केली आहे. तसेच दनांक ०५/११/२०२० पासून 

आज अखेर या अड च म ह याचे कालावधीत िमळकत स ह ण ट म कायरत असून एकूण ३०,००० 

नवीन / वाढ व / वापरात बदल िमळकती शोधून यांची कागदप े व आव यक ती मा हती व िमळकतीचे 
छायािच  मोबाईल ऍपम य ेएक त केली असून यापैक  य  २,७९६ िमळकतींना कागदप े व कर 

आकारणीच े अनुषंगाने आव यक ताव, टपणी व वशेष नोट स मसुदा तयार क न याची हाड 

कॉपीसह संबंिधत वभागीय कायालयांकडे पुढ ल कायवाह साठ  सादर केलेले आहेत. स या 
स ह णाम ये आढळले या िमळकतींची कागदप े व कर आकारणीच े ताव, टपणी व वशेष नोट स 

मसुदा ंट काढून जमा कर याचे कामकाज कायवाह म ये आहे. अजूनह  अंदाजे २०,००० नवीन / 

वाढ व / वापरात बदल या व पा या कर आकारणी न झाले या िमळकती व ६०० मोबाईल टॉवर 

आढळून आलेले असून यांची कागदप े व मोबाईल ऍपम य ेमा हती गोळा क न कर आकारणी झाली 
कंवा कसे याबाबत ताळमेळ घे याच ेकाम सु  आहे. मे. ऑ रअन ो सोलुशनस िल. यांनी केले या 
िमळकत स ह णाम ये एकूण ३०,००० नवीन िमळकती आढळ या असून आणखी अंदाजे २०,००० 

आढळून येणा-या िमळकतींमुळे मागणीम ये थायी व पात मो या माणात उ प नाम ये वाढ 

होणार आहे. संबंिधत कंपनीस िमळकत स ह णाच े कामास मुदतवाढ द याने महानगरपािलकेचे 
कोण याह  कारे आिथक नुकसान होणार नसून यांना स ह णात आढळून आले या िमळकतींची 
करआकारणी झा याने महानगरपािलकेचे उ प नाम ये अंदाजे १०० ते १५० कोट ंपयत वाढ हो याची 
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श यता आहे. मे.ऑ रअन ो सोलुशनस िल. यांनी केले या िमळकत स ह णाम ये आढळून आले या 
अंदाजे ५०,००० नवीन / वाढ व बांधकाम व वापरात बदल झाले या िमळकती व यामुळे महापािलकेचे 
उ प नात होणार  अंदाजे १०० कोट ची वाढ वचारात घेता तसेच िन वदा मांक ०१/२०२०-२०२१ च े

िमळकत स ह ण कामकाज आदेश व करारना यातील मु ा मांक २४ नुसार को वड – १९ संसगज य 

रोगाचे ादुभावाची बाब वचारात घेता मे. ऑ रअन ो सोलुशनस िल. या सं थेस िमळकत स ह णाचे 
कामकाजक रता मुदत संपले या दनांकापासून ०१ म हने मुदतवाढ देणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी सली तर , पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील िमळकतींचे स ह णा ारे 
उ प न होणा-या िमळकतकर उतप न Sharing Basis त वावर आधा रत िन वदा नोट स 
.०१/२०२०-२१ नुसार मे.ऑ रअन ो सोलुश स िल. या सं थेस महापािलका काय े ातील 

िमळकतींचे ९० दवसाम ये स ह णाचे कामकाज दे यात आले होते. मे. ऑ रअन ो सोलुश स 
िल. यांना िमळकत स ह ण कामकाजास मुदतवाढ द याने महापािलके या िमळकतींम ये वाढ 
होवून िमळकतकराचे थायी व पात उ प नात वाढ होणार अस याने मे.ऑ रअन ो सोलुश स 
िल. यांना ०१ म ह यांऐवजी ०३ म ह याची मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.                              

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

 
ठराव मांक – ८३१५                               वषय मांक – २१ 
दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/९०/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/10/2020-2021 अ वये भाग .12 तळवडे 

गाव प रसरातील अंतगत र यांच ेडांबर करण करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .74,99,668/- (अ र  

र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार सहाशे अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .74,31,318/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .74,31,318/- पे ा 39.93% कमी हणजेच र. .44,63,993/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,15,333/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .46,47,676/- 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 – ८३१६                              वषय मांक – २४ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/९३/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/43/2020-2021 अ वये भाग .१ मधील 

सोनवणेव ती प रसरातील अंतगत र ते हाँटिम स प तीन े डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .29,98.528/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार पाचशे अ ठावीस  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,24,428/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,24,428/- पे ा 38.02% कमी हणजेच 

र. .18,12,560/- + रॉय ट  चाजस र. .7,463/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण 

र. .18,94,123/- 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 – ८३१७                              वषय मांक – २५ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.राजद३ लांडगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/९२/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/05/2020-2021 अ वये भाग .१२ मधील 

पीनगर इं ायणीनगर सोसायट  प रसरातील र यांच े डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस 

िन.र. .29,91,151/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख ए या नव हजार एकशे ए काव न  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,30,801/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,30,801/- पे ा 38.88% कमी हणजेच 

र. .17,91,306/- + रॉय ट  चाजस र. .14,558/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 

र. .18,74,214/- 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 – ८३१८                              वषय मांक – २६ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – ब े य, भूिम जंदगी 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .ब ेका/४/का व/०७/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालया या िचंचवड भाजी मंडई 
आवारातील िचंचवड म छ माकट मधील मोकळा ओटा .१२ ते १६ असे एकूण ०५ मोकळे 
ओटे ११ म हने कालावधीकर ता थेट प दतीने वतर त करणेकामी मा.आयु  यांनी प रप क 
.भु ज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ अ वये िनदश दले आहेत. खालील ०५ 

िमळकतधारकांचा भरणा ब े ीय कायालयात क न घेणेत आलेला आहे. तसेच संबिधतांनी 
मुदतवाढ िमळणेबाबत वनंती अज सादर केलेले आहेत. 

    ०५ िमळकतधारकांची मुदतवाढ देणेबाबतचा तपिशल खालील माणे 

अ. . िमळकतधारकाचे नाव / ओटा मांक 
मुदत सपंलेचा 
दनांक 

न वन भरणा पावती मांक 
व दनांक 

र कम 
पये 

जीएसट  
र. .१८% 

१ ीम.शबनम राजू शेख ओटा मांक १२ ०९/१०/२०२० सी/४३३  द.०८/१०/२०२० १४,०७०/- २५३४/- 
२ ी.मु ताक बाबसाब पानसरे ओटा मांक १३ ०९/१०/२०२० सी/४३४  द.०८/१०/२०२० १४,०७०/- २५३४/- 
३ ी.अिन द ानदेव जाधव ओटा मांक १४ ०५/०८/२०२० सी/४३५  द.०८/१०/२०२० १४,०७०/- २५३४/- 
४ ीमती.शबाना लितफ मुलानी ओटा मांक १५ ०५/०८/२०२० सी/४३६ द.८/१०/२०२० १४,०७०/- २५३४/- 
५ ी.ई माईल चंद ूलाल मुलानी ओटा मांक १६ ०५/०८/२०२० सी/४३२  द.०८/१०/२०२० १४,०७०/- २५३४/- 

   एकूण र. . ७०,३५०/- १२,६७०/- 
        उपरो  एकूण बाबींचा वचार करता िचंचवड भाजी मंडई आवारातील िचंचवड म छ माकट 

मधील मोकळा ओटा .१२ ते १६ िचकन व  कर ता ११ म हने कर ता भाडे त वावर, करारनामा क न 

घेऊन, मुदत संपले या दनांका पासून पुढे ११ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत 
येत आहे.                                                 

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

ठराव मांक – ८३१९                              वषय मांक – २७ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – ज.शु.के., से.२३ 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  .जशुके/का व/२०/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड शहराक रता पवना धरणातून ट पा .४ साठ  ४८.५७६ दलघमी पाणी 
पुनःआर त करणेस शासन िनणय . ब.िसं.आ/२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(धो) 
द.२४/१०/२०१८ व शासन िनणय . ब.िसं.आ./२०१८/(३९१/१८)/िसं. य.(धो) 
द.१३/११/२०१८ अ वये मंजूर  ा  झालेली आहे. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड मनपास प  
मु.अ.(जसं)/(४४/२०१८) शा-८/१११ द.०७/०१/२०१९ व प  जा. ./खपा व/ बंसी/ 

इरादाप /५३१/ सन २०१९ अ वये ापन व इरादा प  दे यात आले आहे. सदर ापनातील 
सव अट ंची पूतता करणे आव यक आहे तसेच उपरो  आर णापोट  िसंचन पुन थापनेसाठ  
.५०४०.१९ ल  पैक  (शासन िनणयातील अ. .६ आ ण देश कायालयाचे ापन नुसार 
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महानगरपािलकेस िसंचन पुन थापना खच एकर कमी भरणे बंधनकारक करणे ऐवजी सन 
२०१८-१९ पासून पुढ ल ५ वषात ट याट याने घे यात यावा अशा सूचना अस यामुळे) सन 
२०१८-१९, सन २०१९-२० साठ या िसंचन पुन थापना खचापोट  .१०,०८,०३,०००/- इत या 
र कमेचा  प हला व दुसरा ट याचा धनाकष पाटबंधारे वभागाकडे जमा करणेत आलेला आहे. 
तसेच पाटबंधारे वभागाने दोन म ह याची उवर त सुधार त पाणीप ट  अनामत र कम 
भर याबाबत कळ वले या अनुषंगाने र. .३७,४३,९५६/- इत या र कमेचा धनाकष जमा 
कर यात आला आहे. पुन थापना खचापोट  ितस-याचे ट पाचे र. .१०,०८,०३,०००/- धनाकष देणे 
आव यक आहे. सन २०२०-२१ या मूळ अंदाजप कात “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधीत पान 

.२३८ वर अ. .१ – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित रक (Source) ोत िन त 

करणे यातील पाणी साठा आर त करणे व तदनुषंिगक कामे करणे” याकामाअंतगत र. .५०.०० 

कोट  तरतूद उपल ध आहे. तर  वर ल नमुद माणे शहराक रता पवना  धरणातून ट पा .४ साठ  

४८.५७६ दलघमी पाणी आर णापोट  िसंचन पुन थापनेसाठ  .५०४०.१९ ल  पैक  (शासन 

िनणयातील अ. .६ आ ण देश कायालयाच े ापन नुसार महानगरपािलकेस िसंचन पुन थापना खच 

एक र कमी भरणे बंधनकारक करणे ऐवजी सन २०१८-१९ पासून पुढ ल ५ वषात ट या ट याने 

घे यात यावा अशा सूचना अस यामुळे) सन २०२०-२१ साठ या ितसरा ट पा िसंचन पुन थापना 
खचापोट  र. .१०,०८,०३,०००/- चा धनादेश कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे 

यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                 

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

ठराव मांक – ८३२०                              वषय मांक – २८ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – ड े य, व ुत 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  .ड ेका/१/का व/१५४/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत  बालाजी वधी महा व ालय ताथवडे हे को वड-१९ 
अलगीकरण क  (COVID CARE CENTERE) उभारणी करणेकामी माहे जुन २०२० पासुन 
ता पुर या व पात ता यात घे यात आले असुन.  सदर ठकाणी को वड-१९ पेशंटवर मनपा 
माफत उपचार सु  आहेत. सदर कामी होणारे वज खपाचे वज बल मनपाने मरा व व कं मया. 
यांना अदा करणे आव यक आहे. माहे जुलै ते स टबर २०२० अखेरचे र. .९,४७,२६०/- वीज 
बील मनपा माफत अदा करणेत आलेले आहे व माहे ऑ टोबर २०२० चे वीजबील 
र. .२,२१,०१२/-  ता वत करणेत आहे.  बालाजी वधी महा व ालय कडुन द.२८/१२/२०२० रोजी च े

प ा वये मागील तीन म ह याचे वीजबील  अदा करणे बाबत वनंती केलेली आहे. तथापी सदर 

कॉलेजच ेमाहे नोहबर ते डसबर असे दोन मह याच ेर. .२,८३,०००/- च ेवीजबील लंबीत आहे. सदर 
वीज बील अदा करणे आव यक आहे. माहे नोहबर व डसबर २०२० वापर या मुळे सदर म ह याचे वीज 

बील र. .२,८३,०००/-(अ र  र. .दोन लाख याऐंशी हजार फ ) मरा व व कं.मया. पुणे यांना 
मनपाने अदा करणे म ा  व आव यक आहे. सदरचे वीजवील मु य कायालय म यवत  भांडार वभागा 
कड ल “कोरोना िनधी” या िनधीतुन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८३२१                              वषय मांक – २९ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  . था/श.अ/तां/४/५७/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       थाप य मु यालयमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ   वा ह या व इतर थाप य वषयक कामे ( प  अ) तसेच पूल, कायवॉक, 

इमारती ( प  ब) यांचे ताव तयार कर याक रता इ छुक स लागारां या िनयु  क रता 
िन.नो. .२२/१-२०१७/१८ अ वये Expression of Interest ची िन वदा िस  कर यात आली 
होती. यास अनुस न ट पा-१ म ये प  अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा ह या व इतर 
थाप य वषयक कामे - २५ स लागार) व प -ब  (पूल, कायवॉक व इमारती - २४ 

स लागार) यांना सहभागी क न घे यात आलेले आहे. ट पा  - २ म ये मे.सुनील पाट ल अँड 

असोिसए स यांनी वनंती अजा सोबत सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे.सुनील 

पाट ल अँड असोिसए स  यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामा या वगवार  माणे प – ब 

स लागार ेणी– ४ इमारती वषयक कामे (५० कोट या वर ल कामे) या माणे प  ब तयार 

कर यात आले आहे. ट पा- २ मधील प  ब नुसार मे.सुनील पाट ल अँड असोिसए स यांना पॅनेलवर 

घेणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे.                                                 

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

 
ठराव मांक – ८३२२                              वषय मांक – ३० 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/८३/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

              मा. थायी सिमती ठराव मांक ७०२३, दनांक ०८/०५/२०२० नुसार नवीन भोसर  

णालयातील तयार करणेत आले या कोरोना वॉडसाठ  (मोशी को ह ड सटर व न वन 
जजामाता णालय आयसोलेशन क ) दैनं दन साफसफाई या कामकाजाकर ता लागणारे 
आव यक ते मनु यबळ ४५ कमचार  व ४ सुपरवायझर उपल ध क न देणेकामी दले या 
आदेशाची मुदत दनांक १२/१२/२०२० रोजी संपु ात आलेने कमान वेतन दरानुसारच स याचा 
सास को ह ड-२ ादुभाव व प र थतीच ेगांभीय ल ात घेता पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  
मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचे समवेत कर यात आले या करारना यास अिधन राहून कमान 
वेतन कायदयानुसार र. .१२,८८,६१४/-  ित महा माणे (सव खचासह त)   येणा-या 
र. .३८,६५,८४२/-  (अ र  र. . अडोतीस लाख पास  हजार आठशे बेचाळ स फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.                                                 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३२३                              वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – वै कय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  .मसाभां/२/का व/७३/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       ये  वैदय कय अिधकार  न वन भोसर  णालय यांनी दनांक 25/3/2020 रोजी या 
प ा वये आहाराबरोबर  पा याची ित ण २-३ बॉटल  व ब क टचा १ पुडा दे याबाबत मागणी 
केली आहे. दनांक १३/३/२०२० पासुन उ  सु वधा  दे यात येत आहेत. सदर सु वधा  दनांक 
१३/६/२०२० पयत कोरोनाचा वाडम ये  पाणीबॉटल व ब क ट दे यात आली आहेत. 
मे. वॉिलट  केटरस, वाय.सी.एम. णालय, पंपर  यांचेकड ल दरप क ा  केलेले आहे. याचा 
तपिशल खालील माणे 

अनु.  सा ह याचे नाव पेिस फकेशन दर सव करास हत व पोहच 

१ पाणी बॉटल १ िलटर     (ISO) २०/- 
२ ब क ट Gulucose-60grm,Mari,-83 grmGood day-60grm १०/- 

                वर ल माणे दर मा.आयु  यांचेकडून द.३०/०३/२०२० रोजी वकृत करणेत आलेले 
आहेत. या दरा माणे एकूण अंदाजे र. .८,००,०००/- खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता 
ठराव .७१८७ द.२४/०६/२०२० अ वये घेणेत आलेली आहे. परंतु सदर को वड वॉड 
१५/०७/२०२० पयत चालु होता. मे. वालीट  केटरस यांची दनांक ३१/०५/२०२० पयतची 
र. .३,८४,९५०/- ची बले   आदा कर यात आलेली आहेत. आ ण उवर त र. .२,५६,१२०/-  ची बले 
दायगी कामी बाक  आहेत. मुळ ठराव र. .८ लाख चे खचास मा यता घेणेत आलेली होती परंतू 
ठरावा म ये दनांक १३/०६/२०२० पयत नमूद करणेत आले होते. परंतू कामाचे आदेशात 
द.१३/०३/२०२० पासुन सदर सु वधा कोरोना वॉड चालु असेपयत पाणी, ब क टे, देणे आव यक 
आहे. असे आदेशीत केलेले आहे. तर  आदेशा माणे पुढ ल द.०१/०६/२०२० ते ०९/०७/२०२० 
पयतचा खच र. .२,५६,१२०/-  (अ र  र. .दोन लाख छप न हजार एकशे वीस फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.                                                 

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

ठराव मांक – ८३२४                              वषय मांक – ३२ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – नगररचना व वकास 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .नर व/का व/०६/०६/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मौजे थेरगाव येथील स.नं.१०/२ पै िस.स.नं.२०२० पै, २०२३ प,ै २०२४ पै,२०२५ पै मधील 
मंजुर वकास योजनेतील २४ मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
महानगरपािलके या ता यात घेणेबाबत मा.आयु  यांनी द.२०/०१/२०२१ रोजी मा यता दली. 
असुन यास खाजगी वाटाघाट  सिमतीने मा यता दलेली आहे.  सबब मौजे थेरगाव येथील 
स.नं.१०/२ पै  िस.स.नं.२०२० पै,२०२३ पै, २०२४ पै, २०२५ पै. मिधल २४.०० मी. र याने बाधीत 

२२५.०० चौ.मी. े ासाठ  र. .७९,२०,०००/- मु यांकन र कमेस व या अनुषंगाने लागणा-या  
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मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक खचास मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३२५                              वषय मांक – ३३ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१५/का व/२७/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व 

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  
केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना 
मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार 

एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे 
सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा 
केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन वषया या 
स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .27,13,320/- (अ र  र. . 
स ावीस लाख तेरा हजार तीनशे वीस फ ) चे खचास काय र मा यता व मे.हॉटेल बड हॅली 
यांच ेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                

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

ठराव मांक – ८३२६                              वषय मांक – ३४ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१५/का व/२८/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या  Covid Care Center व   

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले 
कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 
10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 
15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
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आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे 
सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा 
केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन तावात 
नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .7,15,320/- (अ र  र. .सात लाख पंधरा हजार 
तीनशे वीस फ ) चे खचास काय र मा यता व मे. बग  रे टॉरंट & बार यांचबेरोबर काय र 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                 

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

ठराव मांक – ८३२७                              वषय मांक – ३५ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१५/का व/२९/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, पुणे, रा य शासन व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका यांचे संयु  व माने अ णासाहेब मगर टेड यम नेह नगर येथे 800 खाटांचे 
वशेष कोवीड हॉ पीटल द.1/9/2020 पासून णसेवेसाठ  काया वत कर यात आलेले आहे. 
मा. वभागीय आयु , पुणे वभाग, पुणे यांचेकड ल द.20/8/2020 चे आदेशानुसार सदर 
हॉ पीटलसाठ  दैनं दन येणारा आवत  खच (ALL CONSUMTION PPE KIT, वीज व पाणी 
बील, OXYGEN, औषधे, णांचे खानपान इ. खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
करावयाचा आहे. वर ल कोवीड हॉ पीटलसाठ  णाचे जेवण व ना याचे बील PMRDA यांनी 
JESS आय डया ा. िल. यांना अदा करणेबाबत कळ वले आहे. JESS आय डय़ा ा. िल. यांनी 
सदर यव थेपोट  मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा. िल. यांची िनयु  केली असून णांचे जेवण 
व ना याचे बील मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा. िल. यांना अदा करणे बाबत कळ वले आहे. 
मे.ठ कर टार डम इ हे ट ा. िल. यांनी द.01/12/2020 ते द.15/01/2021 या कालावधीतील 

अ णासाहेब मगर टेड यम येिथल कोवीड हॉ पीटलम ये उपचार घेतले या णांचे भोजन 
यव थेचे बील र. .10,78,029/- सादर केले आहे. मे.ठ कर टारडम इ हे ट ा.िल. यांनी ण 
जेवणापोट  सादर केलेले बील र. .10,78,029/- पैक  मनपाने इतर पुरवठाधारकांशी ठर वले या 
दरानुसार सदर बील ित ण र. .180/- या माणे र. .10,78,020/- इतक  बील देय र कम 

होत असून सदर र कम अदा करणेस व येणारे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
67(3)(क) व अनुसुची ड करण मांक5(2)(2) नुसार काय र मा यता देणेत येत आहे.                                                

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

ठराव मांक – ८३२८                              वषय मांक – ३६ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१५/का व/३०/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
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       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या  Covid Care Center व 

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना वमनपा व शासनाने  िनयु  केलेले 
कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ाउपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 

10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 

15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे 
सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा 
केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन तावात 
नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .81,89,280/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख 
एकोणन वद हजार दोनशे ऐंशी फ ) चे खचास काय र मा यता व मे.सा व ी म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता 

देणेत येत आहे.                                                 

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

ठराव मांक – ८३२९                              वषय मांक – ३७ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – बी.आर.ट .एस. 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .बी.आर.ट .एस. वभाग/१३७/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य BRTS वभागामाफत सांगवी ते कवळे हा 
BRTS र ता वकिसत केला असून सदर र यातील डांगे चौक ते ताथवडे चौका पयतचा र ता 
अबन ट डझाईननुसार वकिसत करणेचे िनयो जत आहे. सदर भाग हा यावसाियक व 
िनवासी असून सदर र यावरती शाळा, कॉलेज, व हॉ पटल इ. अस यामुळे नेहमीच वाहतुक ची 
व पादचा-यांची घनता जा त असते हणुन सवा या सोयीसाठ  व सुर ेसाठ  सदर कामाम ये 
ामु याने पदपथ वकिसत करणे व इतर अनुषंिगक कामे करावी लागणार आहेत यासाठ  

अबन ट डझाईननुसार आव यक बाबींचा अंतभाव ल यात घेऊन या ीने िनयोजन 
करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त 
मानांकना माणे िनयोजन करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार 
करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व 
िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता  बी.आर.ट .एस. 
वभागामाफत मनपा संकेत थळावर जा हर कोटेशन िस द क न सदर कामाक रता क प 
यव थापन स लागार नेमणूक बाबत दरप क माग व यात आले होते. यानुसार अनुभवी 
स लागार यांचे दर द.११/१२/२०२० ते  द.१७/१२/२०२० या कालावधीम ये माग व यात आले 
होते, यानुसार ा  दरप कामधील नमूद दर सोबत जोडले या तुलना मक त याचे अनुषंगाने 



21 
 

मे.अँ युअड इं जिनअ रंग स हसेस  यांचा १.९२% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. 
 

 अ. . स लागारांचे नाव एकूण ा  दर शेरा 
१. वकास इं डया क स टंग २.०२%  
२. मे.अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस १.९२ %  
३. एन हायरोसेफ क स टंट २.० %  
४. युिनसन ोजे ट मॅनेजमे ट २. १ %  
५. मॅ स लोबल िस हटेक ायवेट िलिमटेड १.९३%  
६. ीखंडे क स टंट ायवेट िलिमटेड २.२%  

            
         यानुषंगाने सदर कामासाठ  मे.अॅ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची नेमणूक क न 

याकामी लागणार  फ  ह  कमी दराने (१.९२%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 

कामाक रता एकूण १.९९% (०.५०% िन वदा पूव  + १.४२% िन वदा प ात) यादराने मे.अॅ युअड 

इं जिनअर ंग स हसेस यास फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३३०                              वषय मांक – ३८ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – अ े य, थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .अ े/ था/का व/०८/०२/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       वषय - भाग ं .१६ आकुड  हॉ पटलचे व तार करण करणे (ट पा २) [ब थाप य  

              वषयक कामे, (क) फिनचर वषयक कामे] या कामासाठ  वा तू वशारद/   

              क प स लागार  नेमणूक करणेबाबत.  

वषय .३८ चा वचार द.१७/०२/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३३१                              वषय मांक – ३९ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . था/िन/ह मु य/७६/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .94/1/2019-20 अ वये कासारवाड  भाजीमंडई 

वकिसत करणेकामी िन.र. .2,47,69,119/- (अ र  र. .दोन कोट  स ेचाळ स लाख एकोणस र हजार 

एकशे एकोणीस फ ) लघु म १ ठेकेदार मे.वैदेह  क शन यांची िन वदा, िन वदा अट स अिधन 

राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ठराव .7651 द.21/10/2020 अ वये मा. थायी सिमती 
सभेने मा यता दली आहे. तथा प, मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश . था/िन/इ मु य/220/2020 

द.16/12/2020 अ वये मे.वैदेह  क शन  काळया याद त समा व  क न सव िन वदा येत भाग 

घेणेस ३ वषासाठ  ितबंध करणेस आदेश िनगिमत करणेत आले आहे तसेच लघु म २ ठेकेदार लघु म 
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१ यांच ेदरात काम करणेची संमती अस यास यांची िन वदा वीकृत करणेस मा.आयु सो यांचेकड ल 

द.16/12/2020 च े तावा वये आदेिशत केल ेआहेत. यामुळे मे.वैदह  क शन यांची िन वदा र  

क न लघु म २ ठेकेदार मे.अशोक क शन यांनी लघु म १  ठेकेदार यांच े दरात काम करणेस 

संमती दली अस याने लघु म २ ठेकेदार मे.अशोक क शन याची िन वदा मंजूर करणेस ता वत 

करणेत येत आहे. िन. .94/1/2019-20 अ वये कासारवाड  भाजीमंडई वकिसत करणेकामी 
ि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 मे.अशोक क शन यांचेकडून 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. 
----------- 

ठराव मांक – ८३३२                              वषय मांक – ४० 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – मु य लेखा प र क 

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

संदभ – मा.मु य लेखा पर क यांचे प  .मुलेप/१अ/का व/२१/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.मु य लेखा पर क यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०२.११.२०२०  ते  द.०३.०१.२०२१   अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१अ/का व/२१/२०२१ द.२९/०१/२०२१ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८३३३                              वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१८/का व/३६/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       वषय - आ णासाहेब मगर टेड यम येथील  PMRD Covid Hospital यांनी दले या  
              मागणीनुसार कोरोना णां या उपचाराकर ता आव यक वै कय ऑ सजन व   

              गॅसचा O2 पुरवठा पुरवठा करणेकामी िनयु  केलेले मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर   

              यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .४१ चा वचार द.१०/०२/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८३३४                              वषय मांक – ४२ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१८/का व/३७/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना या वषाणूचा सव  फैलाव झालेला अस याने याचा ादुभाव पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका े ाम ये पसरत अस याने न वन भोसर  णालयातील - करण वभागासाठ  

तातड ने डाक म तयार करणेकर ता महानगरपालीका अिधिनयम कलम(६३)(६), कलम (६७)(३)(क), 

आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ व ५० शासन खरेद  िनयमावली मधील िनयम 

३.२.६, साथीरोग अिधिनयम १८९७ सावजिनक आरो य वभाग, महारा  शासन अिधसुचना दं.१३ माच 

२०२० मधील तरतुद वचारात घेऊन व मनपा वेबसाईटवर िस द  केलेले अंदा जत दराकर ता कोटेशन 

नोट स ३८/२०२०–२१ ा  लघु म दर वचारात घेऊन म.अरथान टे नोलोजी व एंटर ाईजेस, िचंचवड 

यांनी वर ल कोटेशन मधील लघु म दरानुसार तथापी य  णालयातील मागणी वचारात घेऊन 

आव यक व वाढ व सा ह याचा तातड ने पुरवठा केला अस याने यां या सदर सा ह याच े बील 

र. .५,०२,६८२/-(अ र  र. .पाच लाख दोन हजार सहाशे याऐंशी फ )च े खचास महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) व कलम (६७)(३)(क), नुसार थेट प दतीने 

खरेद  खचास काय र मा यता व यांचे बरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८३३५                              वषय मांक – ४३ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . वमुका/६/का व/४८/२०२१, द.१५/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .31/01-2020/21 अ वये  भ  श  चौक येथ े ेड 

सेपरेटर व उडडाणपुलाचे दवाब ी यव था करणे व व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.सुमी 
इले कल स ह सेस िन.र. .3,99,21,306/- (अ र  र. .तीन कोट  न या नव लाख एकवीस हजार 

तीनशे सहा फ ) पे ा 19.10% कमी या दराने ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण ि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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३३६                              वषय मांक – ४४ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच, पद यु र सं. 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .वायसीएमएच/८/का व/९३/२०२१, द.२५/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       हाँटेल कलासागर यांचेकड ल द.२९/७/२०२० या प ा वये हाँटेल कलासागर 

शासनाने  लाँकडाऊन या कालावधीत को वड णालयाम ये काम करणा-या वै क य 
अिधकार /कमचा-यांना उपल ध क न दले या सव स वनामू य उपल ध क न देणेचे 
मा य केले आहे. तथा प हाँटेल कलासागर शासनाने द.३ जुलै २०२० रोजी हाँटेल कलासागर 
िनवास थान बील र. .२०००/- ित दन ित म + टँ स असा दर िमळणेसाठ  वनंती 
केलेली आहे. त पुव  िनवास थान दर आकारणीबाबतची मा हती मनपा तथा इकड ल 
कायालयास उपल ध क न दलेली नाह . यामुळे. सदर कालावधीचे बील अदायगी न करता 
सदर कालावधीत वनामु य सेवा हाँटेल कलासागरने उपल ध क न दली असे ा  ध न सदर 
कालावधीचे द.१/७/२०२० या प ा वये हॉटेल कलासागर शासनाने मागणी केले माणे  लाईट 
बील अंदाजे र. .१०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख फ ) आहे. तसेच  माहे ३ जुलै पासुन 
कमचा-यांचे िनवास थान बील  द.३/७/२०२० ते द.२४/१०/२०२० या कालावधीचे बील 
अदायगी करणे आव यक आहे. हाँटेल कलासागर येथ े वायसीएम णालय तथा इतर मनपा 

णालयातील खाली नमुद कालावधीत अिधकार   /कमचार  यांनी वा त य केले आहे याचा तपशील 

पुढ ल माणे – 

अ. . म हना एकुण 
अिधकार /कमचार  

एकुण खो या एकूण दवस 
िनवासाचा दर ित 
दन ित खोली एकुण र. . 

१ जुलै ४२ २१ ३१ १००० ६,५१,००० 

२ आँग  ३९ २० ३१ १००० ६,२०,००० 

३ स टबर ३८ १९ ३० १००० ५,७०,००० 

४ आँ ट बर ३८ १९ २४ १००० ४,५६,००० 

एकुण १५७ ७९ ११६ १००० २२,९७,०००/- 
 
       उपरो  माणे कोरोना वषाणु सिनयं ण क  तहिसल कायालय पुणे शहर यांचेकड ल प  

.कोसक/३५९/२०२०, द.१९/६/२०२० अ वये  मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडुन अिध हण केले या 
हाँटेल दर िन ीत करणेत आलेला आहे. Single मचा र. .१०००/- दर िनधार त क न ससून सव पचार 

णालयाने या माणे अदायगी केलेली आहे. हाँटेल कलासागरने सादर केलेले इले सीट  बल माहे 

ए ल र. .१५,४९,४६०/-, माहे मे र. .१८,५०,८४०/- व माहे जून र. .२१,५५,३९०/- असे असून सदर या 
बलांमधून मनपाने र. .१०,००,०००/-(अ र  र. .दहा लाख फ ) हाँटेल कलासागर यांना अदा करावा 
अशी मागणी केलेली आहे. तसेच िनवा थान बल द.३/७/२०२० ते द.२४/१०/२०२० या कालाविधच े

र. .२२,९७,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख स या नव हजार फ ) इतके अस ेएकुण र. .३२,९७,०००/- 

(अ र  र. .ब ीस लाख स या नव हजार फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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             सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ८३३७                              वषय मांक – ४५ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा क प 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .भा.आ./पापु क प/अ-१/२७/२०२१,  

       द.०२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 शासन िनणय . बिसंआ २०१८/(३९१/१८)/िसं. य.(धो) मं ालय, मंुबई-४०००३२, 
२४/१०/२०१८ व शु प क शासन िनणय . बिसंआ २०१८/(३९१/१८)/िसं. य.(धो.)मं ालय, 
मंुबई-४०००३२ द.१३/११/२०१८ नुसार आं ा धरणातून ३६.८७ द.ल.घ.मी. इतका पाणी कोटा 
पंपर  िचंचवड शहरासाठ  शासनाने मंजूर केलेला आहे. सदर अशु द पाणी इं ायणी नद तून 
मौजे िनघोजे-तळवडे येथून उपसा करणेस मु य अिभयंता जलसंपदा वभाग यांनी प  
मुअ(जसं)/काअ-२/(४४/२०१८)/ शा-८/ .४७४८, द.०४/११/२०२० नुसार उदभव बदल 
करणेस मा यता दलेली आहे. सदर कामा या अंतगत मौजे िनघोजे तळवडे येथून पाणी उपसा 
करणेकामी मौजे तळवडे येथील सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकमधील र यामधून १२५० िम.मी. 
यासाची जलवा हनी टाकणेकामी म.औ. व.म. यांचेकडे र ता खोदाई करणेकामी 
महानगरपािलकेमाफत वनंती अज करणेत आला होता. सदर अजास अनुस न कायकार  
अिभयंता, म.औ. व.म. (मा हती व तं ान वभाग पुणे-३) यांनी यांचे े ातील र ता खोदाई 
करणेकामी शु क र. .१,८७,०६,३५०/- व  र. .१०,००,०००/- सुर ा ठेव असे एकूण                      
र. .१,९७,०६,३५०/- इतक  र कम डमांड ॉ ट ारे कायकार  अिभयंता, म.औ. व.म. (मा हती 
व तं ान वभाग, पुणे-३) यांचे नावाने जमा करणेबाबत कळ वले आहे. तर  सदर खच 
करणेकामी सन २०२०-२१ या मूळ अंदाजप कात पान . २३९ वर अ. . ५-इ (i ) आं ा व 
भामा आसखेड क पांतगत िचखली येथे उभाराय या जलशु करण क ासाठ  देहू येथून 
नद तून जलउपसा क न पाईप लाईन ारे पाणी आणणे व इतर तदअनुषंिगक कामे करणे     
या कामांतगत  देहू  येथील (बोडकेवाड  बंधारा)  येथून जलशु करण क  िचखली पयत मु य 

जलवा हनी टाकणे. या लेखािशषातगत र. .२२,००,००,०००/- इतक  तरतूद उपल ध आहे. 
सदरचा खच तुत कामातून करता येईल याकामी मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक 
आहे. तर  कायकार  अिभयंता, म.औ. व.म. (मा हती व तं ान वभाग, पुणे-३) यांना 
र. .१,९७,०६,३५०/- (अ र  र. .एक कोट  स या नव लाख सहा हजार तीनशे प नास फ ) 
र ता खोदाई शु क अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३३८                              वषय मांक – ४६ 

दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – बी.आर.ट .एस. 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .बीआरट एस वभाग/१३८/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य BRTS वभागामाफत सांगवी ते कवळे 
हा BRTS र ता वकिसत केला असून सदर र यातील जगताप डेअर  ते कावेर नगर सबवे 
पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकिसत करणेचे िनयो जत आहे. सदर भाग हा 
यावसाियक व िनवासी असून सदर र यावरती शाळा, कॉलेज, व हॉ पटल इ. अस यामुळे 
नेहमीच वाहतुक ची व पादचा-यांची घनता जा त असते हणुन सवा या सोयीसाठ  व 
सुर ेसाठ  सदर कामाम ये ामु याने पदपथ वकिसत करणे व इतर अनुषंिगक कामे करावी 
लागणार आहेत यासाठ  अबन ट डझाईननुसार आव यक बाबींचा अंतभाव ल यात घेऊन 
या ीने िनयोजन करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार 

क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे 
पुवगणप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre 

tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  
याक रता  बी.आर.ट .एस. वभागामाफत मनपा संकेत थळावर जा हर कोटेशन िस द क न 

सदर कामाक रता क प यव थापन स लागार नेमणूक बाबत दरप क माग व यात आले 
होते. यानुसार अनुभवी स लागार यांचे दर द.११/१२/२०२० ते  द.१७/१२/२०२० या 
कालावधीम ये माग व यात आले होते, या नुसार ा  दरप कामधील नमूद दर सोबत 
जोडले या तुलना मक त याचे अनुषंगाने मे.अँ युअड इं जिनअ रंग स हसेस  यांचा १.९३% 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  

  
अ. . स लागारांचे नाव एकूण ा  दर शेरा 
१. वकास इं डया क स टंग २.०३%  
२. ीखंडे क स टंट ायवेट िलिमटेड २.२%  
३. मे.अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस १.९३%  
४. मॅ स लोबल िस हटेक ायवेट िलिमटेड १.९४%  
५. एन हायरोसेफ क स टंट २.०%  
६. युिनसन ोजे ट मॅनेजमे ट २.४%  

 
यानुषंगाने सदर कामासाठ  मे.अॅ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची नेमणूक क न 

याकामी लागणार  फ  ह  कमी दराने (१.९३%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या 
दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.९३% (०.५०% िन वदा पूव  + १.४३% िन वदा प ात) 
यादराने मे.अॅ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यास फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३३९                              वषय मांक – ४७ 
 
दनांक – ०३/०२/२०२१     वभाग – बी.आर.ट .एस., थाप य 

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

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांच े प  . था/बीआरट एस/६७/२०२१, द.१९/०१/२०२१ 
       २)  मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/बीआरट एस/१७५/२०२१, द.०३/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       थाप य बीआरट एस वभागामाफत काळेवाड  फाटा ते देहु आळंद  र या पयतचा 
र ता वकिसत करणेत आला आहे. या र यामधील चौकात काळेवाड  एम.एम. कुल चौकात 
ी.छ पती िशवाजी महाराज यां या जीवनावर आधार त संक प िच  व इ. प तीने 

सुशोिभकरण करणेकामी मा. थािनक नगरसद य यांनी इकड ल वभागाकडे केली आहे. 
यानुसार मनपाचे सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात वशेष योजना या लेखािशषाअंतगत 

पान .५८ अ. .१३४ वर र. .६,९२,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. मा.महापािलका 
सभा सिमती ठराव .५५३ द.०४/०६/२०२० अ वये वर ल कामास  र. .५,००,००,०००/- इतक  

शास कय मा यता िमळालेली आहे.  सदर ठकाणी ी. छ पती िशवाजी महाराज यां या जीवनावर 

आधार त संक प िच  व इ. प तीने सुशोिभकरण करणेकामी वा तु वशारद (आ कटे ट) नेमणुक 

करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते. याचा 
तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 
अ. . वा तु वशारद (आ कटे ट)नाव ा  दर शेरा 

१ मे. कमया १.९८% L1 

२ मे. कमया असोिसए स आ कटे ट लॅनस २.५% L2 

३ मे.सो स पेस २.५५% L3 

                      वर ल तुलना मक त यानुसार मे. कमया यांचा १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला 
आहे. सदर प रसराचे िनयोजन क न आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींच ेदरपृ थकरण 
करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व िन वदाप ात 
(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल 
शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. क प यव थापन स लागार शु क 
व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ 
अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे सदर कामासाठ  स लागारास क प 
यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत क न, फ  अदा करणेत येईल. 

अ. . क पा या/कामा या गतीचा ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार शु काचे 
दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 

महारा  सुवण जयंती नगरो थान 
महाअिभयानांतगत क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  
ा  कोटेशन नुसार 

देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश 
िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर ०.५०%+ .मा.-
०.२५%) 

०.५० 
(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

०.४८ (ड पीआर०.३१% 
+ मा-०.१७%) 
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२ क पातील कामाचे कायादेश द यानंतर ०.२५% ०.१६ ०.१६ 

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

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

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

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

एकुण ३.००% २.००% १.९८% 

                              
              मे. कमया  यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा कमी आहे. 

यामुळे मे. कमया यांची यांची क प स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन 
िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या १.९८% फ  
मे. कमया यांना िन वदापुव (Pre tender) व िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८३४०                              वषय मांक – ४८ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

             पंपर  िचंचवड महापािलके या थाप य वभागाकड ल वकास कामांक रता वा तू 
वशारद व क प यव थापक स लागार हणून मे.बेर  ब ट पेस डझाई स ा. िल. पुणे 
यांची महापािलके या पॅनेलवर  नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८३४१                              वषय मांक – ४९ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       महारा  शासन यांचेकड ल पीसीसी/3009/सं  233 . .369/10 न व 22 
द.06/08/2010 आदेशा वये र. .25,00,000/- इतके अनुदान क या व ालय, देहू यांना 
दे यास मा यता दलेली आहे. अ ापपयत क या व ालय देहू यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतफ अनुदानापोट  र. .10,00,000/- (अ र  र. .दहा लाख फ ) अदा करणेत 
आलेले आहे. तर उवर त र. .15,00,000/- लाख अदा करणे बाक  आहे. क या व ालय देहू 
या व ालयाचे नावा ऐवजी संत जजाबाई क या व ालय, देहू असा बदल झाला आहे. तर  
नावात बदल झा याने संत जजाबाई क या व ालय, देहू यांना उवर त अनुदानापोट  
र. .15,00,000/- देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३४२                              वषय मांक – ५० 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       मा.महापािलका सभा ठराव .३२९ द.२०/१/२०२८ अ वये भाग .२७ रहाटणी येथे 
ी.छ पती िशवाजी महाराज यांचा अ त वातील अधाकृती पुतळा हटवून या ठकाणी ी.छ पती 

िशवाजी महाराज यांचा न वन अ वा ढ पुतळा बस वणे बाबत ठराव मंजूर झालेला आहे सदर 
वषयां कत कामांसाठ  मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर ल मा यता ा  आ कटे ट मे.सृ ी डझायनर 
ो. ा. आ क. िगपीष िच रवार यांची वा तु वशारद हणून खालील मनपा दराने नेमणूक करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  
अ. . लेखािशष/कामाचे नाव लेखािशष वा तु वशारद दर एकूण 

िन वदा पुव िन वदा प ात 
१ भाग .२७ रहाटणी येथील छ पती 

िशवाजी महाराज चौक येथे िशवाजी 
महाराज यांचा अ वा ठ पुतळा 
अभारणे व अनुषंिगक कामे करणे 

वशेष 
योजना 

मे.सृ ी डझायनर 
( ो. ा. आ क. िगर ष 
िच रवार) 

०.९० ०.६० १.५० 

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

ठराव मांक – ८३४३                              वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       मा.महानगरपािलका आयु  यांची िशफारस (प  .ना वयो/२ का व/४२३/२०१९) 
मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१५ द.२६/१२/२०१९ अ वये तसेच मा. थायी 
सिमती ठराव .६२९५ द.०८/०१/२०२० ल ात घेवून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
नागरव ती वकास योजना वभाग आ ण मे.लाईट हाऊस क युिनट  फाऊंडेशन (पुव चे नाव 
िसट  कने ट डे ह पमट फाऊंडेशन) यां या संयु  व माने पािलके या े य कायालया या 
ह म ये जागां या उपल धतेनुसार मनपा ह तील १८ ते ३० वयोगटातील युवर युवती साठ  

Light House रोजगार िनिमतीचा क प राब वणेस तसेच या क पाक रता मुलभूत सोयी 
सु वधा उदा.जागा, संगणक संच इ. वनामु य महापािलकेमाफत उपल ध क न दे यास तसेच 
मे.लाईट हाऊस क युिनट  फाऊंडेशन यांनी या क पांतगत  सहभागी होणा-या लाभाथ  मधील 
१८ ते ३० वयोगटातील म हला मुले मुली यांना मोफत िश ण देवून रोजगार उपल ध क न 
दे यास व याक रता आव यक मनु यबळ व अनुषंिगक खच यांनी CSR (Corporate Spcial 

Responsibility) या मा यमातून उभा न क प काया वीत कर यास तसेच सा ब ीबाई फुले 
इमारतीमधील दुस-या मज यावर ल एक हॉल साधारण पणे २०.४२ मी. X ८.९९ मी. जागा, 
संगणक व अनुषंिगक बाबी इ याद  आव यक या मुलभूत सोयी सु वधा मनपा माफत मोफत 
उपल ध क न देवून एक Light House क प कमान ३ वष कालावधीक रता सु  करणेकामी 
मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८३४४                              वषय मांक – ५२ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       शास कय पुनरचना किमट या िशफारशी माणे "अ यु कृ " काम करणा-या 
शास कय कमचा-यांना आगाऊ वेतनवाढ दली जाते या माणे महापािलका सभेने ठराव 
.५४४ द.२३/११/१९८७ अ वये महापािलका कमचा-यांना आगाऊ वेतनवाढ दे याचे धोरण 

ठर वले. शासनाचे आदेश . शा/१३/का व/४२२/२००८ द.२२/९/२००८ नुसार प रिश  "अ" 
मधील अिधकार  व कमचार  यांना एक वेतनवाढ व प रिश  "ब" येथील अिधकार  व कमचार  
यांना २ वेतनवाढ द.०१/१०/२००८ पासून आगाऊ वेतनवाढ यांचे िनयिमत वेतनवाढ चे 
दनांकात कसलाह  बदल न करता मंजूर कर यात आली व तसे अमलातह  आली. सदर 
आदेशान ये ी.इंदलकर चं कांत पोपट, ी.घुबे संजय ीकृ ण, ीम. ेरणा िसनकर, ी.खडतरे 
संदेश शामसंुदर यांना २ वेतनवाढ व ी.वाघमारे सितश बाबासाहेब, ी.साबळे भाऊसाहेब 
रामभाऊ यांना १ वेतनवाढ मंजूर कर यात आली होती व दे यात आली होती परंतु ६ या 
वेतनवाढ आयोग लागू झा यावर वेतनिन ती या २ वेतनवाढ र  क न करणेत आ या व ते 
वसुल कर यात आले याबाबत १६ जुलै २०१९ रोजी द ा य भुजंगराव देशपांडे व द महारा  
रा य शासन (८४६२/२०१९) या मंुबई उ च यायालय यां या औरंगाबाद बॅचने "If petitioners 
are already granted certificate of excellent work in the year 2007, 2008 and 2009 then same 
cannot be withdrawn retrospectively on the basis of subsequent Government Resolution" असा 
िनकाल दला आहे. सदर िनकाल वचारात घेवून २००८ या आदेशात नमूद केले या कमचार  
ी.इंदलकर चं कांत पोपट, ी.घुबे संजय ीकृ ण, ीम. ेरणा िसनकर, ी.खडतरे संदेश 

शामसंुदर यांना दोन वेतनवाढ ी.वाघमारे सितश बाबासाहेब ी.साबळे भाऊसाहेब रामभाऊ 
यांना १ वेतनवाढ या माणे यांनी केले या "अ यु कृ " सेवेसाठ  देणेत आलेली वेतनवाढ 
कायदा वभागाचा स ला घेवून पूवल ी भावाने फरकासह लागू करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता अंमलबजावणी करणेत यावी.           

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

ठराव मांक – ८३४५                              वषय मांक – ५३ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       सांगवी – कवळे र यावर ल फुटपाथचे काम अबन टनुसार करणे आव यक आहे, 
याकर ता मे.अँ युअड इं जिनअर ंग स ह सेस पुणे यांची सांगवी – कवळे र यावर ल डांगे चौक 
ते कावेर नगर सबवे पयतचा र ता अबन टनुसार वकसीत करणेकामी तां क स लागार 
हणून नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह १.९३% अदा करणेस मा यता दे यात येत 

आहे. सदर कामाकर ता एकूण १.९३% (०.५०% िन वदापुव + १.४३% िन वदा प ात) या दराने 
मे.अँ युअड इं जिनअर ंग स ह सेस पुणे यांना फ  अदा करणेत मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८३४६                              वषय मांक – ५४ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात मे. वेदांत एंटर ाइजेस या जा हरात सं थेस 
खाली नमुद केले या ठकाणी करारनामा क न सात वष कालावधीसाठ  जा हरात हो ड ज 
उभार यासाठ  मा यता देणेत येत आहे. 
१) िनगड  भ  श  चौक येथे दशनी दो ह  बाजूला  
२) कुदळवाड  उ डाणपुला या दशनी बाजूला 
३) िचंचवड महावीर चौक व पंपर  पोलीस टेशन या मधील जागेवर दशनी बाजूला 
४) पाईन रोड सरदार व लभभाई पटेल चौक येथील दशनी दो ह  बाजूला 
५) पाईन रोड पाईन िसट  मॉल समोर या दशनी बाजूला 
६) CNG पंपाजवळ कै.अंकुश बो-हाडे चौक मोशी रोड येथील दशनी बाजूला 
७) मोशी रोडवर ल मातेरे हाऊस चौक येथील दशनी बाजूला 
८) धमवीर संभाजी महाराज चौक, गो ड फ ड मॉलजवळ दशनी बाजूला 
९) कै.मधुकर पवळे उ डाणपुलाजवळ दशनी बाजूला 
१०) शंके र सोसायट जवळ िशवरोड मोशी येथे दशनी बाजूला 

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

ठराव मांक – ८३४७                              वषय मांक – ५५ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       शांताई ए टर ायझेस या जा हरात सं थेस खालील नमूद केले या ठकाणी जा हरात 
फलक (हो ड ज) उभार यासाठ  मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ. . ठकाण मोजमाप 
१ लोकमा य हट पीटल िचंचवड समोर ल मोक या जागेत  २० X २० 

२ िनगड  मधूकर पवळे ीज लगत २० X २० 
३ पी.सी.एम.ट . चौक िचंचवड बस टॉप इमारती लगत २० X २० 
४ बला हट पीटल शेजार ल थेरगाव नद  लगत २० X २० 
५ राजीव गांधी ज लगत पंपर  ॉमा ब ड ंग लगत पाितग म ये २० X २० 
६ वाकड मशानभूिम लगत मोक या जागेम ये २० X २० 
७ टॉप १८ समोर ल बाजूस जगताप डेअर  चौक २० X २० 
८ पंपळे सौदागर हॉटेल वराज गाडन लगतची जागा २० X २० 
९ दापोड  नद  शेजार ल मोकळ  जागा २० X २० 
१० सा व बाई फुले इ ान क पटे व ती लगत वाकड रोड २० X २० 

 

         सदर जा हर तीचे मंजूर आकारमाण व दरानुसार होणार  जा हरात पोट चे भाडे 
र कम अिधक शासनास व मनपास देय असणार  सव कार या कराची र कम दे यास व 
करारनामा क न ५ वष कालावधीसाठ  व नमूद जागांवर जा हरात िस द चे ह क शांताई 
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ए टर ायझेस यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ८३४८                              वषय मांक – ५६ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भाग .२० म ये जजाऊ सां कृितक 
भवनामधील हॉल हा म हला/पु ष यायामशाळेसाठ  हनुमान जम पोट अकेडमी, िचखली यांना 
सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३४९                              वषय मांक – ५७ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  

       िश पी आ कटे ट तफ पारस ने पावकर व वै णवी क स टंट यांना चालू असले या 
कामात हलग जपणा व कामाचा सुमार दजा पहाता यांना ३ वष का या याद त टाक यास 
मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ८३५०                              वषय मांक – ५८ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड शहरामधून पयटन अथवा कामािनिम  परदेशी जाऊन आलेल नागर क 
व पंपर  िचंचवड शहराम ये कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले परदेशी नाग रक यांना 
१४ दवस देखरेखीखाली (Home Quarantine) करणेकामी सूचना दले या हो या यानुसार 
ज बो को वड सटर नेह नगर, ऑटो ल टर को वड सटर, घरकुल को वड सटर, मोशी से.४ 
व तीगृह, बालेवाड  को वड सटर, हाळंुगे को वड सटर, भोसर  न वन णालय, बालनगर  असे 
को वड केअर सटर (सीसीसी) काया वत होते. सदर ल को वड केअर सटर वर एकूण ५७ 
रखवालदारांचे मदतनीस द.३१/१०/२०२० ते ३१/१२/२०२० रोजी पयत िनयु  करणेत आलेले 
होते. सदर रखवालदारांचे मदतनीस यांची मुदत द.३१/१२/२०२० रोजी संपु ात आलेली आहे. 
कोरोना वषाणू (को वड १९) चा ादुभाव आटो यात आले असलेने स या को वड सटरवर ण 
सं या कमी आहे परंतु न जक या काळात कोरोना वषाणू (को वड १९) चा ादुभाव उ व यास 
को वड सटर सु थतीत असणे आव यक आहे व तसेच बंद असलेले को वड सटरम ये 
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णासाठ  अ याव यक व तू असून ( हट लेटर, मे डकल अधुिनक साधने, बेड, गा ा इ.) 
को वड सटर जवळ झोपडप ट  अस याने को वड सटर वर ल व तु चोर ला जायची श यता 
नाकारता येत नस याने को वड केअर (सीसीसी) सटर वर ल सुर ा यव था अ याव यक आहे 
तर  सुर ा वभागामाफत कायरत असणार  मे.नॅशनल िस युर ट  स हसेस यांचेकडून 
द.०१/०१/२०२१ पासून ते को वड केअर सटर बंद होवून पुढ ल आदेश येईपयत चालू ठेव यास 
व को वड केअर सटर वर ल िनयु  ५७ रखवालदारांचे मदतनीस यांचे येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.        

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

ठराव मांक – ८३५१                              वषय मांक – ५९ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

      पं.िचं.म.न.पा. माफत मा.महापौर यांना वापराकर ता पुर वणेत आलेले वाहन जुने झालेले 
अस याने यांना शासक य दराने जेम पोटल या दरानुसार मे.टोयाटो कल कर मोटार ा. िल. 
या उ पा दत कंपनीकडून थेट प तीने करारनामा न करता र. .20,00,000/- (अ र  र. .वीस 
लाख फ ) तसेच सदर वाहनास जादा सु वधा या वाहन उ पा दत कंपनीचे अिधकृत व े ते 
यां याकडून बस व यास व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३५२                              वषय मांक – ६० 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       व छ भारत अिभयाना अंतगत नगरसद यांचा अ यास दौरा माहे माच -2021 म ये 
ज मू व का मर येथे आयो जत करावयाचा आहे. सदरचे अ यास दौ-याम ये शहर व छता, 
कचरा व हेवाट शाळांमधील व छता क प, पयटन थळावर ल व छता िनयोजन इ. बाबत 
भेट  ावया या आहेत. सदर दौ-यासाठ  मा.सद य/सद या व क भागातील ४ अिधकार / 
कमचार  यांचेसाठ  येणा-या य  खचास मा.क भाग सिमतीचे मािसक सभेम ये ठराव .21 
दनांक 02/02/2021 अ वये मंजूर  दे यात आलेली आहे. तर  सदरचे अ यास दौ-यास येणा-या 
य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३५३                              वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.मयूर कलाटे     अनुमोदक – मा.पंकज भालेकर 
संदभ – मा.मयुर कलाटे, मा.पंकज भालेकर यांचा ताव –  
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत व वध वकास कामे कर यात येतात काह  
वैिश पुम कामांसाठ  मनपाकडून या वषयातील त ांची वा तू वशारद स लगार (आ कटे ट) 
या कामाचा आराखडा कर यासाठ  िनयु  कर यात येते यासाठ  मनपाचे वा तु वशारदांचे 

(आ कटे ट) पॅनेल तयार केले आहे. या पँनेलम ये ORIGIN ASSOCIATES INDIA LLP या 
वा तु वशारद (आ कटे ट) सं थेची िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – ८३५४                              वषय मांक – ६२ 

दनांक – ०३/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके तफ िचंचवड येथे तालेरा णालयाची जुनी  इमारत 
पाडुन न वन इमारतीचे व ता रकरण करणेचे बांधकाम चालू असून अिधक व ुत भाराची 
आव यकता आहे. यासाठ  म.रा. व. व.कं.स र. .३०,१७,४१०/- इतक  अदा करावी लागणार 
आहे. यासाठ  मा. थायी सिमती ठराव .७२१७ द.१०/०७/२०२० म ये नजर चुक ने व ुत 
मु य कायालय वभागाचे ट लाईट लेखािशषकावर खचाचे अवलोकन होणे या वषयास 
मा यता िमळाली आहे. तर  सदर ठरावाम ये व ुत मु य कायालय वभागाचे ट लाईट  
ऐवजी म.रा. व. व.कं.िल./महापारेषण/ य थ सं थाक रता सुपर वजन चाजस व व ुत 
िनर ण फ  अदा करणे या लेखािशषावर खचाचे अवलोकन ऐवजी खचास मा यता िमळणे 
अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

खालील माणे सूचना मांडणेत आली 
       सूचक- मा.राज  लांडगे                           अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  
         मा. थायी सिमती सभा कायप का .२०६ सोमवार द. ०८/०२/२०२१ रोजी दुपार    
       २.३० वाजे पयत तहकूब करणेत यावी.   

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
----------- 

सभापती - सोमवार द.०८/०२/२०२१ रोजी दुपार   २.३० वाजे पयत सभा तहकूब करणेत येत  
         आहे.   
 

(संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती, थायी सिमती 

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

कायप का मांक – २०६ 
(सभावृ ांत) 

( द.०३/०२/२०२१ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०८/०२/२०२१                                वेळ – दु.०२.३० वा. 
 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०३/०२/२०२१ ची तहकूब 
सभा सोमवार दनांक ०८/०२/२०२१  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.  

 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश  
३. मा.लांडगे राज  कसनराव 
४. मा.पंकज द ा य भालेकर 
५. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
६. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८.    मा.कदम शिशकांत गणपत  
९.    मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०.   मा.संतोष बबन कांबळे 
११.   मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१२.   मा.बुड सुवणा वकास 
१३.   मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१४.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

 

       यािशवाय मा. ावण ह डकर - आयु , मा.अ जत पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव,  मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क,  मा.राजन पाट ल – शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , 
मा.इंगळे, मा.िचतळे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.खाबडे – सह शहर अिभयंता, 
मा.दांगट, मा.िशंदे – सहा यक आयु ,  मा.डॉ.सावळे – अित. आरो य वै कय अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.देशमुख – कायकार  
अिभयंता, मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार , हे अिधकार  उप थत 
होते.  

----------- 
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ठराव मांक – ८३५५                         वषय मांक – ०८ 

दनांक – ०८/०२/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .आमुका/३/का व/२४८/२०२०, द.३१/१२/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम  63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID 
19)  ादुभाव ल ात घेता   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या को वड 
केअर सटर(CCC) खाजगी णालय सटर/ एन.जी.ओ./खाजगी सं था यांना खाजगी ठकाणी 
(CCC) चाल वणेस देणेकामी Expression of Interst (EOI)5/2020-21 िस द करणेत आले होते, 

यानुसार ए कॅटेगर  अंतगत कामाचा तपिशल खालील माणे. 
अ. .सं थेचे नाव बेड सं या थळ 

मंजुर दर ित 
बेड/ ित दवस 

अंदा जत र. . 

  १. साई हॉ पीटल, आकुड , पुणे ३०० समीर लॉ स, रावेत १२१९/- ३,२९,१३,०००/- 
        यानुसार उपरो  त यात नमूद सं थेस को वड१९ या संसगज य आजाराचा 
ादुभाव ल ात घेता को वड केअर सटर तातड ने सु  करणेस मंजूर दराने कामाचा आदेश देणेत 

आला असून, ित बेड/ ित दवस मंजुर दरानुसार तीन म हने कालावधी कर ता उपरो  नमुद 
अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर काय र करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                 

अनुकुल – १३                                                    ितकुल - ०१                                                  
सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३५६                               वषय मांक – ११ 
दनांक – ०८/०२/२०२१     वभाग – वै कय  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मसाभां/२/का व/१३/२०२१, द.१५/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       मे. बी एल केअर स ह सेस या सं थेस को वड केअर सटर सु  करणेकामी बालनगर , 

भोसर  हे ठकाण सदर सं थेस दे यात आलेले आहे. ा  मंजूर दरानुसार तीन म हने कालावधी 
कर ता अंदाजप क य र. .३,०६,००,०००/-  इतक  येत आहे. यानुसार .आमुका/०३/का व/ 
२६४/२०२० द.०३/०९/२०२० अ वये सदर कामाचा आदेश देणेत आलेला होते. द.२२/१०/२०२० 
रोजी सदर कामाचा करारनामा करणेत आलेला आहे. सदर कामा या आदेशाची मुदत दनांक 
०२.१२.२०२० पयत होती. परंतू स या कोरोना ण कमी माणात आढळुन येत अस याने 
मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना पुढ ल दोन मह यासाठ  मुदतवाढ देणकामीएकूण 
र. .१,८०,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  ऐंशी लाख फ ) अंदाजीत खच आहे. EOI 

०३/२०२०-२१ मधील अट  शत शी संल न राहून करारनामा क न घेऊन सदर खचास मा यता 
देणेची मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , सदर तावाम ये मे. बी एल केअर 
स हसेस या सं थेस को वड केअर सटर, बालनगर  भोसर  या ठकाणी ४०० खाटांसाठ  
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मुदतवाढ देणेऐवजी १०० खाटांसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३५७                         वषय मांक – १२ 

दनांक – ०८/०२/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय  

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२२/२०२१, द.२२/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या को वड केअर सटर (CCC) 
खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ/खाजगी सं था यांना चाल वणेस देणेकामी तसेच खाजगी 
ठकाणी वर ल सं थांमाफत (CCC) चाल वणेस देणेबाबत. Expression Of Interest (EOI) 
.०३/२०२०-२१ आ ण ०५/२०२०-२१ अ वये सी द करणेत आलेले होते. ए/बी/सी कॅटेिगर  

मधील बेडच ेसं येनुसार दर माग वणेत आलेले होते. या माणे ए कँटेिगर  म ये सव सं था 
/हॉ पीटल यांच े घेणेत आलेले असुन महानगरपािलका फ  यांना भाडे देणार होते. सव EOI 
९० दवसांसाठ  सी द करणेत आलेले होते तसेच सवाना कामाच ेआदेश ९० दवसांसाठ  देणेत 
आलेले होते. परंतु ऑ टोबर मह या म ये कोरोना णांच े माण कमी होत गेले यामुळे 
मा.अित.आयु  .२ यांनी आदेश . आमुका/११/का व/२८०/२०२० द.१५.१०.२०२० आ ण 
आमुका/३/का व/३०१/२०२० दनांक १५.१०.२०२० रोजी काह  को वड सटर बंद कर याच ेआदेश 
दे यात आलेले आहेत या माणे को वड सटस बंद कर यात आलेले आहे.  या म ये पुढ ल 
सं था /हॉ पटल यांनी भाग घेतला होता. आ ण या माणे यांच ेकामाची थती आ ण 
स थती पुढ ल माणे आहे. 
 

अ. . सं थेचे नाव आदेश र. . बल दलेली र. . बल दलेले दवस राह लेले दवस 

०१ म.ेआयु ी म ट पेशालीट  हॉ पटल १,३४,३७,०००/- ९४,११,८७२/- ६६ २४ 

०२ म.ेसाई हॉ पटल ३,२९,१३,०००/- १,३१,६५,२००/- ४४ ४६ 

०३ म.े पश म ट पशािलट  हॉ पटल ३,२९,१३,०००/- - - ९० 

०४ म.े पश म ट पशािलट  हॉ पटल ३,२९,१३,०००/- - - ९० 

०५ 
म.ेए सटे सेबल सॉ टवेअर 
टे नॉलॉजी १,३४,१०,०००/- ४४,४६,१६०/- ३० ६० 

०६ म.े बी एलकेअर स ह सेस १,३४,३७,०००/- ६२,१०,८८०/- ५२ ३८ 

अित.आयु  २ यांच ेसिमतीम ये दनांक ०७.०१.२०२० रोजी ए/बी/सी कॅटेगर  
मधील सव को वड सटर चालकांच ेउवर त दवसांचे पेमट कोण या प दतीने करायच ेया बाबत 
झाले या िमट ंग म ये सं थांच े एकूण मंजूर कर यात आले या दरामधून जेवण खच 
र. .१८०/- आ ण मेड सीन चा खच र. .१००/- वजा क न आले या रकमेवर ६५%ने 
कँल युलेशन कर यात येऊन एकूण बेड सं ये माणे  पेमट देणे बाबत सूचना केले या आहेत 
या बाबतचा तपशील पुढ ल माणे आहे. 

                                 A Categary  

अ. . सं थेचे नाव 
वकृत 

केलेला दर 
राह लेल े
दवस 

एकूण बेड 
सं या 

जेवणाचा खच+ 
औषधाचा खच 

देय दर एकूण देय 
६५% माणे 

एकूण देय र कम 

०१ मे.आयु ी  म ट  पेशालीट  हॉ पटल १४९३ २४ १०० २८० १२१३ ७८८ १८,९१,२०० 
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०२ मे.साई हॉ पटल १२१९ ४६ ३०० २८० ९३९ ६१० ८४,१८,००० 

०३ मे. पश म ट  पेशािलट  हॉ पटल १२१९ ९० ३०० २८० ९३९ ६१० १,६४,७०,००० 

०४ मे. पश म ट  पेशािलट  हॉ पटल १२१९ ९० ३०० २८० ९३९ ६१० १,६४,७०,००० 

०५ मे.ए सटे सेबल सॉ टवेअर टे नॉलॉजी १४९० ६० १०० २८० १२१० ७८७ ४७,२२,००० 

०६ मे. बी एलकेअर स ह सेस १४९३ ५२ १०० २८० १२१३ ७८८ २९,९४,४०० 

        
एकूण ५,०९,६५,६०० 

वर ल माणे एकूण सहा सं थांच ेउवर त दवसांचे बल आदा करणेकामी एकूण           
र. .५,०९,६५,६००/- एवढा खच येत आहे. 

B Categary 

अ. . सं थेचे नाव 
वकृत 

केलेला दर 
राह लेले 
दवस 

एकूण बेड 
सं या 

जेवणाचा खच 
+ औषधाचा 

खच 
देय दर 

एकूण देय 
६५% 
माणे 

एकूण देय र कम 

०१ बी एलकेअर स हसेस ५०० २९ ३०० २८० २२० १४३ १२,४४,१०० 

०२ बी एलकेअर स हसेस ५०० ३९ ३०० २८० २२० १४३ १६,७३,१०० 

०३ डॉ.िभसे म ट  पेशलीट हाँ पी. ५४३ ०० २०० २८० ०० ०० ०० 

०४ डॉ.िभसे म ट  पेशलीट हाँ प . ५०० २९ ३०० २८० २२० १४३ १२,४४,१०० 

०५ डॉ.िभसे म ट  पेशलीट हाँ पी. ५०० ३३ ३०० २८० २२० १४३ १४,१५,७०० 

०६ ड वाईन हॉ प टल ५४३ ४० २०० २८० २६३ १७१ १३,६८,००० 

०७ ड वाईन हॉ प टल ५४३ ३७ २०० २८० २६३ १७१ १२,६५,४०० 

०८ आयकॉन हॉ प टल ५४३ १५ २०० २८० २६३ १७१ ५,१३,००० 

०९ आयकॉन हॉ प टल ५४३ २२ २०० २८० २६३ १७१ ७,५२,४०० 

१० आयकॉन हॉ प टल ५४३ २५ २०० २८० २६३ १७१ ८,५५,००० 

११ आयकॉन हॉ प टल ५४३ २० २०० २८० २६३ १७१ ६,८४,००० 

१२ ट हे थ केअर ६९९ ५९ १०० २८० ४१९ २७२ १६,०४,८०० 

१३ ट हे थ केअर ६९९ २५ १०० २८० ४१९ २७२ ६,८०,००० 

१४ ट हे थ केअर ५४३ १४ २०० २८० २६३ १७१ ४,७८,८०० 

१५ बी ह  जी इंड या ली. ५४३ १६ २०० २८० २६३ १७१ ५,४७,२०० 

१६ बी ह  जी इंड या ली. ५०० ५९ ३०० २८० २२० १४३ २५,३१,१०० 

         
एकूण १,६८,५६,७०० 

बी कॅटेिगर  मधील सं थांना / हॉ पटल एकूण र. . १,६८,५६,७००/-  एवढ  
र कम देय आहे. 
 
 C Categary साठ  एकच सं था आलेली होती याचा तपिशल पुढ ल माणे 

अ. . सं थेचे नाव 
वकृत 

केलेला 
दर 

राह लेले 
दवस  

एकूण बेड 
सं या  

जेवणाचा खच 
+ औषधाचा 
खच   

देय 
दर 

एकूण देय 
६५% माणे 

एकूण देय 
र कम 

०१ मे. बी एलकेअर 
स हसेस 

११८१  
२२ 

 
१०० 

 
२८० 

 
९०१ 

 
५८६ 

 
१२,८९,२०० 

         
एकूण १२,८९,२०० 

  
     या माणे ए/बी/ सी कॅटेिगर  मधील सव सं थांच ेपेमट आदायगी कामी पुढ ल माणे  
                               एकूण खच येणार आहे. 
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 अ. . सं थेचे नाव एकूण देय र. . 
१ मे.आयु ी म ट पेशालीट  हॉ पटल  (ए कॅटेगर ) १८,९१,२००
२ मे.साई हॉ पटल  (ए कॅटेगर ) ८४,१८,०००
३ मे. पश म ट पशािलट  हॉ पटल  (ए कॅटेगर ) १,६४,७०,०००
४ मे. पश म ट पशािलट  हॉ पटल (ए कॅटेगर ) १,६४,७०,०००
५ मे.ए सटे सेबल सॉ टवेअर टे नॉलॉजी (ए कॅटेगर ) ४७,२२,०००
६ मे. बी एलकेअर स ह सेस   (ए कॅटेगर ) २९,९४,४००
७ बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (बी कॅटेगर ) १२,४४,१००
८ बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (बी कॅटेगर ) १६,७३,१००
९ डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल (बी कॅटेगर ) ००
१० डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल (बी कॅटेगर ) १२,४४,१००
११ डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल (बी कॅटेगर ) १४,१५,७००
१२ ड वाईन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) १३,६८,०००
१३ ड वाईन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) १२,६५,४००
१४ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ५,१३,०००
१५ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ७,५२,४००
१६ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ८,५५,०००
१७ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ६,८४,०००
१८ ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) १६,०४,८००
१९ ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) ६,८०,०००
२० ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) ४,७८,८००
२२ बी ह  जी इंड या ली. (बी कॅटेगर ) ५,४७,२००
२३ बी ह  जी इंड या ली. (बी कॅटेगर ) २५,३१,१००
२४ मे. बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (सी कॅटेगर ) १२,८९,२००
                                           एकूण र. . ६,९१,११,५००

 
          या माणे मा.आयु  यांच े सूचने माणे ए, बी, सी कॅटेगर  मधील सव 
सं था/हॉ पटल यांच ेउवर त दवसांची आदायगी साठ  एकूण र. .६,९१,११,५००/- (अ र  र. . 
सहा कोट  ए या नव  लाख अकरा हजार पाचशे फ ) च ेखचास मा यता देणेची मा.आयु  
यांची मागणी असली तर , सदर वषयाम ये खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

             ए कॅटेगर   
अ. . सं थेचे नाव मूळ तावातील एकूण 

देय र कम 
सुधार त देय र कम  

२ मे.साई हॉ पीटल ८४,१८,००० ८२,३५,००० 
५ मे.ए सटे सेबल सॉ टवेर टे नॉलॉजी ४७,२२,००० २३,६१,००० 
 एकूण र. . ५,०९,६५,६०० १,०५,९६,००० 
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बी कॅटेगर   
अ. . सं थेचे नाव मूळ तावातील एकूण 

देय र कम 
सुधार त देय र कम  

०१ बी एलकेअर स हसेस ा.िल.  १२,४४,१०० ३१,२०,००० 
०२ बी एलकेअर स हसेस ा.िल.  १६,७३,१०० २१,४५,००० 
०४ डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल  १२,४४,१०० १८,३५,६०० 
०५ डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल  १४,१५,७०० २१,४५,००० 
०६ ड वाईन हॉ प टल  १३,६८,००० २१,१८,००० 
०७ ड वाईन हॉ प टल  १२,६५,४०० २३,२९,८०० 
०८ आयकॉन हॉ प टल  ५,१३,००० ६,३५,४०० 
०९ आयकॉन हॉ प टल  ७,५२,४०० १०,५९,००० 
१० आयकॉन हॉ प टल  ८,५५,००० ४,२३,६०० 
११ आयकॉन हॉ प टल   ६,८४,००० २,११,८०० 
१२ ट हे थ केअर  १६,०४,८०० १३,१६,६०० 
१३ ट हे थ केअर  ६,८०,००० १०,४४,२०० 
१४ ट हे थ केअर  ४,७८,८०० ७०,६०० 
१५ बी ह  जी इंड या ली.  ५,४७,२०० ०० 
१६ बी ह  जी इंड या ली.  २५,३१,१०० ५४,६०,००० 
  १,६८,५६,७०० २,३९,१४,६०० 

 
      सी कॅटेगर   

अ. . सं थेचे नाव मूळ तावातील एकूण 
देय र कम 

सुधार त देय र कम  

०१ बी एलकेअर स हसेस ा.िल.  १२,८९,२०० १२,३०,६०० 
 
      या माणे ए/बी/सी कॅटेिगर  मधील सव सं थांचे पेमट आदायगी कामी पुढ ल माणे  
  

अ. . सं थेचे नाव मूळ तावातील 
एकूण देय र कम 

सुधार त देय 
र कम  

२ मे.साई हॉ पीटल (ए कॅटेगर ) ८४,१८,००० ८२,३५,००० 
५ मे.ए सटे सेबल सॉ टवेर टे नॉलॉजी(ए कॅटेगर ) ४७,२२,००० २३,६१,००० 
७ बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (बी कॅटेगर ) १२,४४,१०० ३१,२०,००० 
८ बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (बी कॅटेगर ) १६,७३,१०० २१,४५,००० 
९ डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल  (बी कॅटेगर ) ०० ०० 
१० डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल (बी कॅटेगर ) १२,४४,१०० १८,३५,६०० 
११ डॉ.िभसे म ट पेशलीट  हाँ प टल (बी कॅटेगर ) १४,१५,७०० २१,४५,००० 
१२ ड वाईन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) १३,६८,००० २१,१८,००० 
१३ ड वाईन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) १२,६५,४०० २३,२९,८०० 
१४ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ५,१३,००० ६,३५,४०० 
१५ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ७,५२,४०० १०,५९,००० 
१६ आयकॉन हॉ प टल (बी कॅटेगर ) ८,५५,००० ४,२३,६०० 
१७ आयकॉन हॉ प टल  (बी कॅटेगर ) ६,८४,००० २,११,८०० 
१८ ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) १६,०४,८०० १३,१६,६०० 
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१९ ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) ६,८०,००० १०,४४,२०० 
२० ट हे थ केअर (बी कॅटेगर ) ४,७८,८०० ७०,६०० 
२२ बी ह  जी इंड या ली. (बी कॅटेगर ) ५,४७,२०० ०० 
२३ बी ह  जी इंड या ली. (बी कॅटेगर ) २५,३१,१०० ५४,६०,००० 
२४ बी एलकेअर स हसेस ा.िल. (सी कॅटेगर ) १२,८९,२०० १२,३०,६०० 
 एकूण देय र कम  ६,९१,११,५०० ७,३५,६६,८०० 

       वर ल माणे मुळ रकमेम ये बदल क न नवीन सुधा रत रकमा नमुद कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.    
अनुकूल - १३                                                 ितकूल - ०१                          

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

ठराव मांक – ८३५८                               वषय मांक – १३ 

दनांक – ०८/०२/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय  

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .आमुका/९/का व/३१/२०२१, द.२०/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील र ते यां क  प दतीने साफसफाईचे 
कामकाज कर याक रता िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये िन वदा ये ारे 

मे.ड .एम.एंटर ायझेस व मे.बी. ह .जी.इं डया िल. या २ सं थांना द.१/१२/२०१५ ते 
द.३०/११/२०१७ या २ वष कालावधी क रता कामकाज सोप व यात आलेले होते. सदर 
कालावधी संपु ात आ यानंतर उ  सं थांना मा. थायी सिमती सभा ठराव .२३५७ 
द.२८/०२/२०१८, ठराव . २७२२ द.३०/०५/२०१८ व ठराव .३४१६ द.२३/१०/२०१८ 
अ वये मुदतवाढ दे यात आलेली होती. सदरची मुदतवाढ द.३१/१२/२०१८ अ वये संपु ात 
आ यामुळे ठराव .४०९८ द.२२/०१/२०१९ अ वये ४ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ दे यात 
आलेली होती. तदनंतर िन वदा नोट स .८/२०१९-२० अ वये शहरातील र यांची यां क  

प दतीने साफसफाई कर याच े कामकाजाक रता पॅकेज िनहाय दर माग व यात आलेले होते. 
तथा प सदर िन वदा येम ये तां क ुट  रा ह याच े िनदेशनास आ याने द.६/०७/२०२० 
रोजीच े आदेशा वये सदर िन वदा र  कर यात आलेली होती. िन वदा नोट स .७-१ ते 

८/२०२०-२१ अ वये शहरातील र ते व गटस साफसफाईच े कामकाजाक रता िन वदा 
माग व यात आले या असून सदर िन वदा येच े कामकाज सु  आहे. सदर िन वदेम ये 
शहरातील १८.०० मी. पे ा कमी ं द  असले या र यांची साफसफाई कर याच े कामकाज 

ता वत आहे. तथा प, १८.०० मी. पे ा अिधक ं द  असले या र यांची साफसफाई यां क  
प दतीने करावयाची असून याक रता िन वदा या राब व याच े ता वत आहे. मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .३१६४ द.११/०९/२०१८ अ वये शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या 
जागा यां क  प दतीने साफसफाईचे कामकाजा क रता आर एफ पी तयार कर याक रता 
मे.टंडन अबन सो युश स ा. िल. यांची िनयु  कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. 
यानुसार शहरातील १८.०० मी व यापे ा मो या र यांची साफसफाई ह  यां क  प दतीने 

करणेकामी मे.टंडन अबन सो युश स ा. िल. यांचेमाफत तयार कर यात आलेला आरएफपी 
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मसुदा द.७/०१/२०२१ रोजी सादर कर यात आलेला आहे. सदर आर एफ पी च ेअनुषंगाने 

द.१९/०१/२०२१ रोजी मा.आयु  सो. यांच ेसम  सादर करण झालेल ेअसून याम ये दु ती 
कर या या सूचना स लागार सं थेस दे यात आले या हो या. यानुसार मे.टंडन अबन 
सो युश स ा.िल. यांच े माफत द.१९/०१/२०२१ रोजी सुधा रत आर एफ पी मसुदा सादर 
कर यात आलेला आहे.  यानुसार शहरातील १८.०० मी. पे ा मो या र यांची चार भागांम ये 
वभागणी कर यात आलेली असून याम ये Southern side of head office च े २ पॅकेज  व 

Northern side of head office चे २ पॅकेजअशा रतीने ४ पॅकेज िन त कर यात आलेले आहे. 
पॅकेज .१ क रता २२१.६८ कमी, पॅकेज .२ क रता २३६.०२ कमी, पॅकेज .३ क रता 
२३९.८६ क.मी. आ ण पॅकेज .४ क रता २३०.६९ क.मी. इतक  र याची लांबी िन त 
कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एक त र यांची अंदा जत लांबी (Sweeping 

Length) ९२८.२५ गृह त धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील महामाग, बीआरट  माग व 
१८.०० मी. पे ा र यांची लांबी गृह त धर यात आलेली आहे. यां क  प दतीने र ते 
साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या मनु यबळाबाबतची मा हती आर एफ पी  म ये 
समा व  कर यात आलेला असून याचा तपिशल खालील माणे – 
 

Sr. 
No. Package Details 

Contractual Sweeper 
(Required with 

Mechanized 
Sweeping Machines) 

Driver (for Mechanical 
sweepers, transport 

vehicles & water 
tankers) 

Operator for 
Mechanical 
Sweepers 

Helper for 
transport vehicles 
and water tanker 

Total 

1. 

Package – 1 
(Southern side of 

head office Ward – 
ABDG) 

112 12 8 4 136 

2 

Package – 2 
(Southern side of 

head office Ward – 
BDGH) 

112 12 8 4 136 

3 

Package – 3 
(Northern side of 

head office Ward – 
CHE) 

112 12 8 4 136 

4 

Package – 4 
(Northern side of 

head office Ward – 
ACF) 

112 12 8 4 136 

Total 448 48 32 16 544 

 
        तसेच यां क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आरएफपीम ये २४ 
वपींग मशीन ८ हूक लोडर व ४ पा याच े टँकसची आव यकता अस याच ेनमूद कर यात 

आलेले आहे. तथा प, वाहनां या सं येम ये आव यकतेनुसार बदल हो याची श यता आहे. सदर 
िन वदा कालावधीहा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .४६३.९४ कोट ंचा खच अपे त 
आहे. तथा प, िन वदा या राब व याक रता खालील बाबींची पूतता क न कायवाह  होणे 

आव यक आहे.   

१)    िन वदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७२(ब) नुसार अस ेदािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूर  घे याच े ावधान 

आहे. यामुळे सदर िन वदा या राब व याक रता अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार 
मा.महापािलका सभेची अंदा जत र. .४६३.९४ कोट  अथवा होणा-या य  खचास 
शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.  
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२)   मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आर एफ पी 
मसु ाम ये िन वदा येपूव  अथवा िन वदा ये दर यान काह  बदल करणे आव यक 
अस यास उदा.मनु यबळ, वाहन सं या, अंदा जत/ य  खच इ. सदर बदल कर याचे 
अिधकार आयु ांना राहतील. 

३)    िन वदा येअंती िन त होणा-या दरास व सं वदेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता 
घेणे आव यक राह ल. 

    सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यां क  प दतीने साफसफाई च े

कामकाजाक रता तयार कर यात आले या िन वदा/ आर एफ पी नुसार ७ वष कालावधीक रता 
िन वदा या राब वणेकामी व यापोट  होणा-या य  खचास मा यतेकामी तसेच तुत 
वषयातील कामासाठ  अट  शत  बदल यास मा यता देणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
अनुकुल – १३                                                    ितकुल - ०१                                                  

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

 
ठराव मांक – ८३५९                               वषय मांक – १९ 

दनांक – ०८/०२/२०२१     वभाग – म य.सा.भां 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/८१/२०२१, द.२५/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारत सरकार तसेच रा य शासानाने कोरोना वषाणू Covid-19 ादुभाव रोख यासाठ  

रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ च ेअनुषंगाने   

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क)  नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  

साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी तातड च ेकामकाजा तव मनपा या जजामाता 
णालया या नवीन इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व 

व छता क न घेणेकामी मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांना दले या आदेशाची मुदत संपु ात आलेने 

आव यक लागणारे १४ कमचार , मिशनर , रसायने व इतर खचास हत स याचा कोरोना वषाणूंचा 
ादुभाव व प र थतीचे गांभीय ल ात घेता द.१३/०९/२०२० पासून पुढ ल सहा म हने कालावधीसाठ  

( दनांक १२/०३/२०२१ पयत) मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांच ेसमवेत कर यात आले या करारना यास 

अिधन राहून व अनामत र कम घेवून कमान वेतन कायदयानुसार येणारा ित म हना खच 

र. .३,९१,९७३/-(सव खचासह त) माणे सहा म हने कालावधीकर ता येणा-या र. .२३,५१,८३८/- 

(अ र  र. .तेवीस लाख ए काव न हजार आठशे अडोतीस फ )च ेखचास मा यता देणेत येत 
आहे.                                                 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३६०                              वषय मांक – २२ 

दनांक – ०८/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभा/१५/का व/२४/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना    
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  

ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  व वध ठकाणी देखरेखीखाली असणा-या (Institutional 

Quarantine) व Covid Care Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने िनयु  केलेले 

कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी पये 250/- ित दन ित य  

(अ र  र. .दोनशे प नास फ ) या माणे द.01/07/2020 ते द.09/07/2020 अखेर मे.टॅब कचन 

यांना अदा करा या लागणा-या र.  6,72,500/- (अ र  र. .सहा लाख बाह र हजार पाचशे फ ) च े

खचास काय र मा यता व मे.टॅब कचन, बाणेर रोड, पुणे 45 यांचेबरोबर काय र करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                 

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

ठराव मांक – ८३६१                              वषय मांक – २३ 

दनांक – ०८/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभा/१५/का व/२५/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द.14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व 

कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 

उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या  Covid Care Center व Institutional 

Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  

झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत 

आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या 
लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारच/ेरा ीचे 
यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरच े

पा क अहवाल वचारात घेऊन वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये 

होणा-या र. .22,37,580/- (अ र  र. .बावीस लाख सदोतीस हजार पाचशे ऐंशी फ ) च े खचास 

काय र मा यता व मे.अ नामृत फाउंडेशन यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.                                                 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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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/२५३/२०२१ 

     दनांक –  १०/०२/२०२१ 
 
 

                                                       
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढल यो य या कायवाह साठ . 
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( . था/शअ/तां/५८/२०२१ द.२८/०१/२०२१ वषय .१८ चे लगत ) 
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( . था/शअ/तां/४/५७/२०२१ द.२८/०१/२०२१ वषय .२९ चे लगत ) 

 

 


