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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/६०१/२०२१ 
  दनांक - ०५/०३/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक १०/०३/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 

दनांक १०/०३/२०२१ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
आपला व ासू, 

                                                 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त-    १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

         २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती  

कायप का मांक – २१३ 
 

दनांक - १०/०३/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १०/०३/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
अ)  मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१० द.२२/०२/२०२१ चा  
    सभावृ ांत कायम करणे.  
आ)  मा. थायी सिमती सभा कायप का .२११ द.२६/०२/२०२१ चा  
    सभावृ ांत कायम करणे.  
इ)  मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१२ द.०५/०३/२०२१ चा  
    सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 
वषय .१) भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या 
वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून  मे. पश हॉ पटल 
संचािलत ऑटो ल टर येथे अितद ता वभागातील(ICU) ५० बेडस ्  व १५० 
ऑ सजन यु  बेडसच े DCH Expression of Interest(EOI) म ये  नमुद 
केले माणे काया वत क न EOI यितर  सुपर पेशािलट  डॉ टर व 

णालयां या कामाकर ता स याचा कोरोना वषाणंूचा ादुभाव व प र थतीचे 
गांभीय ल ात घेता तसेच ण सेवेत अडथळा िनमाण होवू नये हणून 
अितर  नेमले या CSSD-3,  Pharmacist-2, Store-1, O2 Bank-2,  
Physiotherapist-1, Cardiologist-1, Nephrologist-1, Gynecologist -1, 
Phychiatrist-1  व   Security-15  माणे  दनांक १८/०९/२०२० पासून पुढ ल 
दनांक १८/०३/२०२१ या पाच म हने  कालावधीम ये ऑटो ल टर येथे 
अितद ता वभागातील(ICU) ५० बेडस ्  व १५० ऑ सजन यु  बेडसचे DCH 

सु  असेपयत सुपर पेशािलट  डॉ टर व णालयां या कामाकर ता आव यक 
लागणारे मनु यबळ मा.म हला वैदयक य अिधकार  व मा.अित.आरो य वैदयक य 
अिधकार  यांनी  टपणी पान .५३ व मा.आयु   साहेब यांचेकड ल 
द.२५/०१/२०२१ रोजी मा य केले या तावास अिधन राहून तसेच मे. पश 
हॉ पटल  यांनी मनपाने मा य केलेले र. .१३,२०,५००/- मा य असलेचे 
कळ वलेनुसार   अित र  मनु यबळाकर ता नमुद वेतन दरानुसार थेट प दतीने 
ित महा र. .१३,२०,५००/- माणे द.२७/०२/२०२१ या कालावधीकर ता 

( द.१८/०९/२०२० पासून द.२७/०२/२०२१ या कालावधीकर ता) अंदाजे  
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र. .७०,७६,०००/- अदा करणेकामी  येणा-या य  खचास  काय र मा यता 
घेणेकामी व सदर खचास म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.१०/०३/२०२१ च ेसभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या काय े ातंगत ग े ीय कायालयातील 
काय े ाम ये फॉिगंग मिशन र ा टे पोम ये ठेवून औ णक धुर करण 
करणेसाठ  ग े ीय कायालयामाफत िन वदा नोट स .२/२०१९-२०२० दनांक  
१३/१२/२०१९ रोजी र. .८,४८,६४०/- ची िन वदा िस द कर यात आली होती. 
यानुसार मे.संत फॅिसिलट  स हसेस ा.िल. या सं थेने एकुण र कमे या 

११.९०% कमी दर सादर केलेने L1 हणून या सं थेला .ग ेका/आ/४/का व/ 
२०४/२०२० द.२०/०३/२०२० अ वये द.२३/०३/२०२० ते २२/०३/२०२१ अखेर 
कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.२२/०३/२०२१ 
रोजी संपु ात येत आहे. सदर कामाची न वन िन वदा िस द ची कायवाह  े ीय 

कायालय तरावर चालु करणेत आलेली आहे. परंतु सदर कामा या िन वदेस वलंब 

हो याची श यता आहे, तसेच सदरच ेकाम हे अ याव यक सेवेचे अस याने मुदतवाढ 

देणे आव यक आहे. तर  औ णक धुर करणासाठ  वाहने भा याने घेणेसाठ , 

द.२३/०३/२०२१ ते २२/०६/२०२१ अखेर (३ म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण 

होऊन आदेश देईपयत, या दो ह  पैक  जे थम होईल तोपयत, मे.संत फॅिसिलट  

स हसेस ा.िल. यांची ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस व यासाठ  येणा-या अंदाजीत 

पूणाक ंत खच र. .२,१३,०००/- (अ र  र. .दोन लाख तेरा हजार फ ) इत या 
र कमेस व सदरची र कम ग े ीय कायालय, आरो य वभागाकड ल 

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

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .१४ टे को कुपर प रसरातील र ते 
काँ ट करण व सुधारणा करणेसाठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, 

सदर कामास क प स लागार हणून मे.ने सस टेकनो कं सलटंट यांची 
िनयु  करणे आव यक आहे. यानुसार तुलना मक त या माणे मे.ने सस 

टेकनो कं सलटंट  यांनी १.९५% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  क प स लागार हणुन मे.ने सस टेकनो 
कं सलटंट  यांची िनयु  केलेली आहे. सदर कामांसाठ  मे.ने सस टेकनो कं सलटंट 

यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre 

tender activity) व िन वदा प चात १.४५% (post tender activity) कामांसाठ  क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९५% फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४)   पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .१४ मोहननगर, काळभोरनगर ड -३/ड -१ 

लॉक व प रसरातील र याचे आव यकतेनुसार मजबुतीकरण व सुधारणा 
करणेसाठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प 

स लागार हणून मे.ने सस टेकनो कं सलटंट यांची िनयु  करणे आव यक 

आहे. यानुसार तुलना मक त या माणे मे.ने सस टेकनो कं सलटंट  यांनी १.९९% 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध 

क पासाठ  क प स लागार हणुन मे.ने सस टेकनो कं सलटंट  यांची िनयु  

केलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता सदर कामांसाठ  मे.ने सस टेकनो 
कं सलटंट यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव 

०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४९% (post tender activity) 
कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९९% फ  

अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० दापोड  संुदरबाग येथे अ ावत 

प दतीने र ता वकिसत करणेसाठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, 

सदर कामास क प स लागार हणून मे. ने सस टे नो क स टं स यांची िनयु  

करणे आव यक आहे. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची 
दरसूची द.२१/१२/२०२० ते द.२४/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. 

यानुसार तुलना मक त या माणे मे.ने सस टे नो क स टं स  यांनी १.७०% 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदर कामांसाठ  मे. ने सस टे नो क स टं स 

यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre 

tender activity) व िन वदा प चात १.२०% (post tender activity) कामांसाठ  क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.७०% फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६)    पंपर  िचंचवड महापािलकेतील दापोड  येथील पवना नद या समांतर असलेला 
१२ मी. र ता वकसीत करणेसाठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, 

सदर कामास क प स लागार हणून मे. ने सस टे नो क स टं स यांची िनयु  

करणे आव यक आहे. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची 
दरसूची द.२१/१२/२०२० ते द.२४/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. 

यानुसार तुलना मक त या माणे मे.ने सस टे नो क स टं स यांनी १.७२% 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामांसाठ  मे. ने सस  टे नो क स टं स 

यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre 

tender activity) व िन वदा प चात १.२२% (post tender activity) कामांसाठ  क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.७२% फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .७)  भारतीय आयु व ान प रषद, द ली  यां या कमान मागदशक मानंकानुसार 
[MSR 50] माणे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयात नीित 
सिमती आव यक आहे. नीित सिमतीत व वध वभागांचे वभाग मुख, त  
डॉ टस, वक ल, नीित सिमती अ य , औषधशा  त , सामा जक शा  इ. 
सव अ यागतांची उप थती आव यक तथा बंधनकारक असते. मा.महासंचालक, 

आरो य सेवा, क य औषध मानंक िनयं ण सं था, नवी द ली, यांचेकड ल 
न दणी मांक ECR/1236/Inst/MH/2019, दनांक ०४ जुल,ै २०१९, अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय अंतगत 
पद यु र सं थे या नीित सिमतीस  परवानगी िमळालेली आहे. नीित सिमतीत 
१० सद यांची नेमणूक कर यात आली असून क  शासना या मानंकानुसार 

कमान ५ सद य बाहेर ल आहेत. नजीक या भ व यकाळात यशवंतराव च हाण 

मृती णालयात व वध कंप यांनी ायो जत केलेले अथवा सरकार  सं थांचे 
संशोधन/शोध क प राब व यात येतील, पद यु र सं थेत काम करणारे ा यापक 

यां या बढतीक रता व वध संशोधन क प हाती घेतील. वर नमूद केलेले सव शोध 

क पांचे काम सु  कर यापूव  व शोधिनबंध वै क य िनयतकािलकेत िस द 

कर यापूव  नीित सिमतीची परवानगी घेणे आव यक असते. वर ल सव वषय नीित 

सिमती या बैठक त सव सद यांसमोर सादर करणे आव यक असते. आजपयत नीित 

सिमती या दोन बैठका पार पड या आहेत. भ व यकाळात बैठकांची सं या वषातून ५ 

ते ६ वेळा होऊ शकते. भ व यकाळात यशवंतराव च हाण मृती णालयात 

राब व यात येणा-या व वध संशोधन/शोध क पांतून महापािलकेस आरो य संशोधन 

क प या सु  कर यासाठ  उपयोग होऊन, मनपा या आिथक उ प नात वाढ 

हो याबरोबर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नावलौक कात भर पडेल. 

याअनुषंगाने नीित सिमती या सभेस उप थत राहणा या सद यांना मानधन व 

वासखच देणे आव यक अस याने, नीित सिमती अ य  व सिचव यांना येक 

सभेसाठ  र. .३,०००/- (अ र  र. .तीन हजार फ ) व इतर सद य यांना येक 

सभेसाठ  र. .१,५००/- (अ र  र. .एक हजार पाचशे फ ) या माणे मानधन तसेच 

महारा  शासन, व  वभाग यांच ेकड ल शासन िनणय . – वास-१०१०/ . .२/सेवा-
५, दनांक ०३ माच, २०१० नमुद केले नुसार कलोमीटर भ ा(मंुबई नागर  सेवा िनयम, 

१९५९ मधील िनयम ४१४(१) आ ण(२) दनांक- ०४ डसबर, १९९९ अ वये नमुद केल े

आहे. या माणे म.न.पा. ह बाहेर वा त यास असणा-या नीित सिमती या सद यास 

येक सभेसाठ  वास भ ा दर(पे ोल) र. .९/- (अ र  र. .नऊ फ ) ती 
कलोमीटर व डझेलसाठ  दर र. .७/- (अ र  र. . सात)  ती कलोमीटर या माणे 

वास खच देणे आव यक आहे.सबब, यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र 

सं थे या नीित सिमती या अ य  व सिचव यांना मानधन र. .३०००/- (अ र  र. . 

तीन हजार फ ) येक नीित सिमती या सभेसाठ  व इतर सद यांस येक 

सभेसाठ  मानधन र. .१,५००/- (अ र  र. .एक हजार पाचशे फ ) व मनपा 
ह बाहेर ल वा त य असणा-या नीित सिमती या सद यास येक सभेसाठ  वास 
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भ ा दर(पे ोल) र. .९/- (अ र  र. .नऊ फ ) ती कलोमीटर व डझेलसाठ  दर 

र. .७/- (अ र  र. .सात)  ती कलोमीटर या माणे वासखच अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)  मा.आयु , डा व युवक सेवा संचालनालय,महारा  रा य  यांनी िशवछ पती 
डासंकुलातील सव वसितगृहे, बॅडिमंटन हॉल, बॉ संग हॉल येथील सु वधा 

को वड १९ वषाणुचा व रोगाचा फैलाव रोख यासाठ  आव यक या ितबंधा मक 
उपाययोजना करणे व सं था मक वलगीकरणासाठ  उपल ध क न द े या 
आहेत. िशवछ पती डासंकुलातील व वध बाबी व दैनं दन देखभालीसाठ  डा 
संकुला या उ प नातून खच होत असतो, तथा प माच २०२० पासून कोण याह  
कारचे उ प न डासंकुलाम ये ा  झालेले नाह  तसेच शासन अनुदानाची 

र कम देखील अ ापपयत ा  झालेली नाह  असे कळ वलेले आहे. तसेच 

िशवछ पती डासंकुलात को वड केअर सटर उभारले अस याने व डा संकुलातील 

कोण याह  सु वधेचा आता वापर होत नस याने पाणी देयक माफ कर याबाबत  

कृपया सहकाय करावे अशी वनंती केलेली आहे. िशवछ पती डासंकुलात  को वड 

केअर सटर सु  के या या  दनांकपासूनच े  ित दन ४५० िलटर/बेड माणे  

पाणीप ट  बल  माफ करणेस या वभागाची हरकत नाह .तसेच वषयां कत  

िमळकतीसह इतर  खाजगी िमळकतीह  महानगरपािलकेसको वड १९ वषाणूचा व 

रोगाचा फैलाव रोख यासाठ  आव यक या ितबंधा मक उपाययोजना करणे व 

सं था मक वलगीकरणासाठ  उपल ध क न द े या आहेत.   

अ. . खाजगी िमळकतीचे नाव 
मनपामाफत Covid 

care centers 
उभार याचा दनांक 

बेडची 
सं या शेरा 

१ पंपर  िचंचवड कॉलेज ऑफ इं जिनअ रंग, आकुड  
से. . २६ आकुड  रे वे टेशन जवळ 

१६/०५/२०२० ३०३  

२ रजनल टेिलकॉम सटर, शाहुनगर, िचंचवड, पुणे-१९ २७/६/२०२० १२०  
३ राघव मंगल कायालय, दघीगाव, पुणे १५/८/२०२० ३००  

४ 
बालाजी कॉलेज रावेत औंध बी.आर.ट .एस. 
ताथवडे 

१९/०६/२०२० २३० 

को ह ड सटरसाठ  
ता पुर या व पात 
४” नळ कने शन 
दलेले आहे. 

५ िशव छ पती डा संकुल महाळंुगे-बालेवाड  १३/०५/२०२० २३५ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 
संचिलत क  

६ ड.वाय. पाट ल कॉलेज, रावेत २६/०६/२०२० ८५  

७ 
खाजगी को ह ड सटर मं ा मोमट समोर गट 
नं.१७०, मोशी १५/०८/२०२० १००  

८ ऑटो ल टर, िचंचवड २८/०८/२०२० २१२  
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            वर ल त यातील सव िमळकतीस को वड केअर सटर सु  के या या दनांकापासुन ते 

को वड केअर सटर बंद केले या दनांकापयत ित दन ४५० िलटर/बेड माणे 

पाणीप ट  बल माफ करणेस आव यक आहे. याअनुषंगाने  वर ल त यातील सव 

िमळकतीस को वड केअर सटर सु  के या या दनांकापासुन ते को वड केअर सटर बंद 

केले या दनांकापयत ित दन ४५० िलटर/बेड माणे पाणीप ट  बल माफ करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)  मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ 
(१ ते ५) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स 
अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 

िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड शहराक रता भामा आसखेड धरणातून ६०.७९ द.ल.घ.मी. पाणी 
पुनःआर त करणेस शासन िनणय . ब.िसं.आ/२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(धो) 
द.२४/१०/२०१८ व शासन शु प क  . ब.िसं.आ./२०१८/(३९१/१८)/िसं. य. 
(धो) द.१३/११/२०१८ अ वये मंजूर  ा  झालेली आहे. याअनुषंगाने पंपर  
िचंचवड मनपास इरादाप  जा. ./चापा व/ बिसं/ शािसं-१/१५७९/सन २०१९ 
द.३०/०३/२०१९ व ापन प  जा. .मुअ(जसं)/(४४/२०१८)/ शा-८/ .००१११ 
द.७/०१/२०१९ ा  झालेले आहे. सदर ापनातील सव अट ंची पूतता करणे 
आव यक आहे. यानुसार भामा आसखेड बगर िसंचन ६०.७९ द.ल.घ.मी पाणी 
आर णापोट  िसंचन पुन थापना खच शासनास भरणे आव यक आहे. 
उपकायकार  अिभयंता, चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुणे यांनी यांच े सुधार त 

इरादाप  जा. ./चापा व/ शा-िसं-१/३२६३/२०२० द. १९/१०/२०२० रोजी दले असून 

यानुसार िसंचन पुन थापना खचापोट  र. .२०८.६५ कोट  (१०२७८.२३ X २.०३ = 

२०८६५ ल ) र कम महानगरपािलकेस भरणे बंधनकारक आहे. सदरची र कम सन 

२०१८-१९ या आिथक वषापासून समान पाच ह यात भरणे बंधनकारक आहे अस े

कळ वलेले आहे. महारा  शासन, जलसंपदा वभाग, शु प क . ब.िसं.आ./२०१८/ 

(३९१/१८)/िसं. य.(धो-२) द.२८/०१/२०२१ नुसार िसंचन पुन थापना खचासाठ  पुढ ल 

नमूद माणे शु प क काढ यात आले आहे " पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा एकुण 

प रग णत िसंचन पुन थापने या खचा पैक  भामा आसखेड क प तांसाठ चा 
पुनवसन खच वजा जाता उव रत र कम िसंचन पुन थापनेचा खच हणुन पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकडून घे यात यावी. महानगरपािलकेस उ  र कम एक 

र कमी भरणे बंधनकारक कर याऐवजी ती सन २०२०-२१ पासुन ५ वषात 

ट याट याने समान वा षक ह यात वीकारावी. " असा िनणय शासनामाफत िस  

करणेत आला आहे. भामा आसखेड एकूण बगर िसंचन पुन थापना खच र. .२०८.६५ 

कोट  मधून महानगरपािलकेमाफत अदा करणेत आलेला एकूण पुनवसन खच 

र. .३०.८७ कोट  वजा जाता उव रत र. .१७७.७८ कोट  र कम सन २०२०-२१ पासून 

पुढे समान ५ ह यात र. .३५,५५,६०,०००/- इतक  र कम अदा करणे आव यक आहे. 
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सन २०२०-२१ या मूळ अंदाजप कात “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी"  पान . 

२३८ वर अ. .१ " पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित रक ोत 
(Source) िन त करणे, यातील पाणी साठा आर त करणे व तदनुषंिगक कामे 

करणे”याकामाअंतगत र. .५०.०० कोट  तरतूद उपल ध आहे. सदरची तरतूद मधून 

खच करणेत आला असून उपल ध तरतूद पुरेशी नाह , यामुळे  सन २०२०-२१ या 
सुधार त अंदाजप कात तरतूद र. . ९९.५० कोट  ता वत कर यात आली आहे. तर  
भामा आसखेड धरणातून ६०.७९ द.ल.घ.मी. बगर िसंचन पाणी आर णापोट  िसंचन 

पुन थापना खचाचा प हला ह ा (सन २०२०-२१ साठ ) र. .३५,५५,६०,०००/- (अ र  
र. .प तीस कोट  पंचाव न लाख साठ हजार फ ) कायकार  अिभयंता, 
चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुणे-१ यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .११) पंपर  िचंचवड शहराक रता आं ा धरणातून ३६.८७ द.ल.घ.मी. पाणी पुनःआर त 
करणेस शासन िनणय . ब.िसं.आ/२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(धो) 
द.२४/१०/२०१८ व शासन शु प क  . ब.िसं.आ./२०१८/(३९१/१८)/िसं. य. 
(धो) द.१३/११/२०१८ अ वये मंजूर  ा  झालेली आहे. याअनुषंगाने पंपर  
िचंचवड मनपास इरादाप  जा. ./पुपा व/ शा-१/ ब.िसं./ पंिचंमनपा/इरादाप / 
३४७/सन२०१८ द.१८/०१/२०२० व ापन प  जा. .मुअ(जसं)/(४४/२०१८)/ 
शा-८/ .००१११ द.७/०१/२०१९ ा  झालेले आहे. सदर ापनातील सव 

अट ंची पूतता करणे आव यक आहे. यानुसार आं ा बगर िसंचन ३६.८७ 
द.ल.घ.मी. बगर िसंचन पाणी आर णापोट  िसंचन पुन थापना खच शासनास 
भरणे आव यक आहे. उपकायकार  अिभयंता, पुणे पाटबंधारे वभाग, पुणे यांनी 
यांच ेइरादाप  जा. ./पुपा व/ शा-१/ ब.िसं./ पंिचंमनपा/इरादाप /३४७/सन२०१८ द. 

१८/०१/२०२० रोजी दले असून यानुसार िसंचन पुन थापना खचापोट  

र. .१००,८०,२५,८५६/- पैक  (शासन िनणयातील अ. .६ आ ण देश कायालयाच े

ापन नुसार 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) प हला ह ा सन २०१८-१९ साठ या बगर िसंचन 

पुन थापना खचापोट  र. .२०,१६,०५,१७२/- तसेच दोन म ह याची पाणीप ट  

अनामत र. .२०,३३,४०५/- व जलमापन यं ासाठ  र. .२,००,०००/- ची अनामत 

र कम अस े एकुण अनामत र. .२२,३३,४०५/- च े धनाकष पाटबंधारे वभागाकडे 

दनांक ३१/०३/२०१९ रोजी जमा करणेत आलेले आहे. तसेच दुसरा ह ा सन २०१९-२० 

साठ  बगर िसंचन पुन थापना खचापोट  र. .२०,१६,०५,१७२/- च ेधनाकष पाटबंधारे 

वभागाकडे दनांक ५/०६/२०२० रोजी जमा करणेत आलेले आहे. याअनुषंगाने सन 

२०२०-२१ साठ  बगर िसंचन पुन थापना खचाचा ितसरा ह ा भरणा करणे आव यक 

आहे. सन २०२०-२१ या मूळ अंदाजप कात “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी"  पान 

.२३८ वर अ. .१ " पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित रक ोत 
(Source) िन त करणे, यातील पाणी साठा आर त करणे व तदनुषंिगक कामे 
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करणे” याकामाअंतगत र. .५०.०० कोट  तरतूद उपल ध आहे. सदरची तरतूद मधून 

खच करणेत आला असून उपल ध तरतूद पुरेशी नाह , यामुळे  सन २०२०-२१ या 
सुधार त अंदाजप कात तरतूद र. .९९.५० कोट  ता वत कर यात आली आहे. तर  
आं ा धरणातून ३६.८७ द.ल.घ.मी. बगर िसंचन पाणी आर णापोट  िसंचन 

पुन थापना खचाचा ितसरा ह ा (सन २०२०-२१ साठ ) र. .२०,१६,०५,१७२/- (अ र  
र. .वीस कोट  सोळा लाख पाच हजार एकशे बाह र फ ) कायकार  अिभयंता, 
पुणे पाटबंधारे वभाग, पुणे-०१ यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२)  सावजिनक आरो य वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल दनांक ११ स टबर, २०२० 
चे प  व शासन िनणय .कोरोना-२०२०/ . .३९१/आरो य-५ दनांक: १२ 
स टबर, २०२० अ वये संपुण रा यात को वड ादुभावावर िनयं ण अिधक 
भावीपणे कर यासाठ  सव लोकसं येला भेट  देऊन आरो य िश ण, मह वाचे 

आरो य संदेश, संशयीत को वड ण शोधणे तसेच मधुमेह, दय वकार, कडनी 
आजार, ल ठपणा यासार या मह वा या Co-morbid condition असणा-या य  
शोधून काढणे, याच माणे बालकांचे लसीकरण व गरोदर मातांवर वेळ च उपचार 
याचा अंतभाव क न “माझे कुटंुब– माझी जबाबदार ” ह  मो हम द.१५/०९/२०२० 
ते १० ऑ ट बर २०२० – प हली फेर  व १२ ऑ ट बर २०२० ते २४ ऑ ट बर 
२०२०- दुसर  फेर  या कालावधीत राब वणेकर ता सुचना केले या आहेत. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये “माझे कुटंुब–माझी जबाबदार ” मो हम 

द.१५/०९/२०२० ते द.२५/१०/२०२० (दोन फे-यांचा कालवधी) या कालावधीत प हली 
फेर  द.१५/०९/२०२० ते द.१०/१०/२०२० असे १५ दवस व दुसर  फेर  द.१४/१०/२०२० 

ते २४/१०/२०२० अस े १० दवसाम ये राब व यात येत आहे. सदर मो हमेची मा हती 
पंपर  िचंचवड शहरातील नाग रकांना होणेकामी जनजागृती करणे आव यक आहे. 

“माझे कुटंुब – माझी जबाबदार ” मो हम जनजागृती पंपर  िचंचवड शहरात ०५ दवस 

भ या दारे म.न.पा.चे ८ णालयाच े प रसरात करणेकामी द.२६/०९/२०२० ते 

द.३०/०९/२०२० या ०५ दवस जनजागृती करणेकामी जे  वै कय अिधकार  

णालय यांच ेनावे अगाऊ र कम अदा कर यात आलेली होती. सदर अगाऊ रकमेतून 

कर यात आलेला खचाचा तावात नमूद माणे कोरोना माझे कुटंुब माझी 
जबाबदार  मो हमेची जनजागृती करणेकामी काढ यात आलेली अगाऊ 
र. .१,७५,०००/-  खच संपुणत: खच झालेला असुन र. . िनरंक िश लक 
आहेत. यामुळे अित.आरो य वै कय अिधकार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांचे नावे काढ यात आले या र. .१,७५,०००/-(अ र  .एक लाख पंचेह र 
हजार फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागातील मा. शासन अिधकार  
यांचे वापरातील वाहन .एमएच १४ सीएल ०२५६ या वाहनाचे टायर 
बदलणेकामी कायशाळेने अिभ ाय द.०२.१२.२०२० रोजी दलेला आहे. मा. 
आयु  यांचेकड ल प रप क .मभां/१८/का व/१७/२०१२ द.०५.११.२०१२ 
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अ वये M/S.CEAT LIMITED PUNE 412308 यांचेकडून सदर साईजचे टायर 
खरेद कामी ोफोमा इन हाईस दरप क ा  क न घे यात आलेले आहे तसेच 
यानी टायर उपल ध नस याचे कळ वलेले आहे.M/S.CEAT LIMITED PUNE 

412308 यांच े ोफोमा इन हाईस .२२० द.०६.०२.२१ नुसार ४ नग टायरची र कम 

पये २०,२०५/- इतक  कळ वलेली आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील अिधकृत 

व े तेकडून दरप क माग वणेत आले असून यानुसार मे. ी. नारायण टायस अ ड 

स वसेस यांच ेलघु म दर ा  झालेल ेआहेत. ित टायर दर र. .३,१३०/- माणे चार 

टायसच े१२,५२०/- व जीएसट  कर १४ ट के माणे एकूण र. .१६,०२६/- इतका खच 

अपे त आहे. तर  मा. शासन अिधकार  यांच ेवापरातील वाहन . एमएच १४ सीएल 

०२५६ या वाहनाच ेटायर बदलणेकामी र. .१६,०२६/- अ र  र. . सोळा हजार स वीस 

फ  येणा-या आगाऊ थेट खचास तसेच येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभागाकडुन मनपा 
प रसरातील व ुत खांबावर ल २x३ फुट या आकाराचे (kiosk) जा हरात फलकाचे 
ह क देणेबाबत ई-िन वदा सुचना .२/१ ते ८८/२०१८-१९ िस द करणेत 
आली होती. यानुसार वषयांक त कामी एकुण 35 जागसाठ  ६ ठेकेदारांनी 
अिधकतम दर (प रिश -ड नुसार) दलेले आहेत. सदरचे ा  अिधकतम 
दरानुसार काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट शत स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 17) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१६) पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये थम वष ३६ व 

तीय वष २३  असे एकुण ५९ पी.जी. व ाथ  कायरत आहेत. सदर पी.जी. 
व ा याना महारा  शासन िनणयानुसार रा यातील शासक य वै क य 

महा व ालय, शास कय दंत महा व ालये आ ण शासक य आयुव दक 

महा व ालयांतील पद यु र अ यास मां या व ाथ  (किन  िनवासी १/२/३ व 
व र  िनवासी १/२/३) यांचे व ावेतनात दनांक १ मे २०२० पासून ितमाह 
पये १०,०००/-(अ र  र. .दहा हजार फ ) इतक  ठोक वाढ लागू कर यास 

शासनाची मा यता दान करणेत आलेली आहे. शासन िनणयानुसार महागाई 
भ ा वाढ व शासनाकडुन व ावेतनात होणार  वाढ वचारात घेऊन अदा 
कर यास व सदरचा खच पी.जी.आय.वायसीएमएच, पद यु र िनवासी व ाथ  
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व ावेतन या लेखािशषातुन खच   टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .27/1-2020/21 अ वये . .2 बो-हाडेवाड  
येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील आर णावर शाळा इमारत बांधणे या 
कामात व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.टे नोवा इ ा चर ा िल 
िन.र. .26,78,418/- (अ र  र. .स वीस लाख अठठयाह र हजार चारशे अठरा 
पये फ ) पे ा 15.13% कमी या 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 घेणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .27/2-2020/21 अ वये . .2 जाधववाड  

येथील न याने होणा-या शाळेचे व ुतीकरण करणे व इतर व ुत वषयक कामे 
करणेकामी मे.टे नोवा इ ा चर ा िल िन.र. .26,69,378/- (अ र  र. . 
स वीस लाख एकोणस र हजार ितनशे अठठयाह र फ ) पे ा 14.15% कमी या 
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 देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  

कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये 
दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगपािलका ब े ीय कायालया अंतगत औ णीक धुर करण 

बाबत िन वदा नोट स .1/2019-20 अ वये िस द क न दर माग वणेत आलेले 
आहे. मे.मिनष असोिसएटस यांचे ित टॅ पो भाडे ित दन र. .837/- वकृत 
करणेत आलेला आहे. थायी सिमती ठराव .5488 द.11/09/2019 नुसार 

सं थेनी कामाचा िसलबंद करारनामा सादर के यानुसार द.01/09/2019 ते 

द.31/08/2020 पयतचा आदेश . ब ेआ/5/का व/330/2019 द.11/09/2019 

अ वये कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे. कामाची मुदत द.31/08/2020 रोजी 
संपलेने द.01/09/2020 ते द.30/11/2020 पयत या खचास मा. थायी सिमती 
ठराव .7463 द.16/09/2020 नुसार सं थेनी कामाचा िसलबंद करारनामा सादर 
के यानुसार आदेश .ब ेआ/5/का व/379/2020 द.26/10/2019 अ वये 

द.01/09/2020 ते द.30/11/2020 पयतचा कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे. 
मे.मिनष असोिसएटस यांचेकडुन औ णीक धुर करणासाठ  र ा टे पो भा यान े

घेणेसाठ  च ेकामाची मुदत 31/11/2020 रोजी संपलेने व नवीन िन वदेचा आदेश द. 

01/03/2021 पासुन २ वषासाठ  देणेत आलेला अस याने द.01/12/2020 ते 

द.28/02/2021 पयत मुदतवाढ देणेसाठ  अपे ीत खचास व मुदतवाढ स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात कोरोना वषाणूचा ादुभाव/ 
सं मण रोख यासाठ  करणेत येत असले या उपाययोजना भाग हणून 

महानगरपािलकेचे व वध मनपा दवाखाने, े य कायालये, कोरोना लसीकरण 

क , इ. ठकाणचे कामकाजाची आव यकता व तातड  ल ात घेवून 

णालयांमाफत दे यात येणा-या अ याव यक सेवेत तसेच कामकाजात अडथळा 
येऊ नये यासाठ  वशेष बाब हणून .मातं व/१६/का व/८४/२०२१ दनांक 
०२/०३/२०२१ अ वये यापुव  मानधनावर िनयु  केले या स य थतीत कायरत 
प -अ मधील नमुद एकूण ३७ डेटा ए  ऑपरेटर कमचार  यांना यापुव चे 

दरमहा एक त मानधन र. .१९,२५०/- या दरानुसार सेवा संपु ात आलेनंतर ०१ 
दवसाकर ता सेवा पुणत:खंड त क न द.०१/०५/२०२१ अखेर मुदतवाढ देणेस व 
याकामी येणारा य  खच मनपाचे “कोरोना िनधी”या लेखािशखामधून अदा 

करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२२) अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाचे महसुली अंदाजप कातील सन २०२०-२१ चे 
सुधार त अंदाजप कात खालील माणे वाढ /घट करणे आव यक आहे. 

पान . 

अ.  
उपलेखािशषाचे नाव 

सन २०२०– २१ तील 
तरतुद 

घट वाढ एकुण तरतुद 

पान .१९२– १९३ 
अ.  ४७     (२१०) ४ 

थायी आ थापना २,५०,००,००० ० ६,५८,००० २,५६,५८,०००

१९४-१९५ अ.  ४७     

(२२०) ७ 

संचार मं ालयाची परवाना 
नुतनीकरण फ  अदा करणे. १०,००,००० ६,५८,००० ० ३,४२,०००

उपरो  माणे महसुली अंदाजप कातील तरतुद वग करणास मा यता देणेबाबत    
वचार करणे. 

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभागाकडुन मनपा 
प रसरातील अनािधकृत होड ज जा हरात फलक यांचे सव ण क न सदरचे 
फलक चरसह वखचाने काढणे व मनपा ह सा जमा करणेकामी एज सी 
नेमणेबाबत ई िन वदा सुचना .२/१/२०२०-२१ र. .३१,५०,०००/- िस द 
करणेत आली होती. यानुसार वषयांक त काम मे.अरबाज इं जिनअ रंग अँ ड 
िस हल क शन व इतर ७ िन वदाधारकयांचे ा  अिधक म ट केवार  दर 
८०% नुसार काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट शत स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२४) मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०७/२०२०-२१  नुसार 
लघु म िन वदा धारक मे. टेक नाईन स हसेस यांना सारथी हे पलाईनक रता 
कॉल ऑपरेटर िनयु  करणे व सारथी हे पलाईन संगणक णाली देखभाल 
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दु ती करणेचे कामकाज दे यास तसेच यांचेसोबत कामाचा करारनामा 
कर यास व यासाठ  येणा-या र. . ३१,२५,४६१/- अिधक व तु व सेवा कर 
अंदाजप क य दरापे ा  - ८.७६% ने कमी चे दरास व या अनुशंगाने येणा-या  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते २४) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६) थाप य बीआरट एस वभागामाफत भाग .१ िचखली येथील गट .१६५३ व 

१६५४ (गायरान) मधील आर ण  .१/८८ (अ) येथे ८५० बेडचे हॉ पी ल 
वकिसत करणे िनयोजन आहे. यानुसार मनपाचे सन २०२०-२१ चे मुळ 
अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत समा व  करणेसाठ  
मा.महापािलका सभेसमोर सद य ताव ठेवणेत आला होता. सदर सद य 

तावास ठराव .५९४ द.२०/०१/२०२१ अ वये र. .३५०,००,००,०००/- इतक  
शास कय मा यता िमळालेली आहे. सदर ठकाणी भाग . १ िचखली येथील गट 

.१६५३ व १६५४ (गायरान) मधील आर ण  .१/८८ (अ) येथ े८५० बेडच ेहॉ पी ल 

वकिसत 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 Statement) 

अ. . वा तु वशारद (आ कटे ट)नाव 
ा  दर 

एकुण आ कटे ट पीएमसी 
१ मे.बेर  ब ट पेस डझाईन ा.िल. १.९५% १.९५% ३.९०% 

२ मे. ोकोन ह स क सं टंट ा.िल. २.००% २.००% ४.००% 

३ मे.आकृती आ कटे टस इं ज. लॅनस डझायनर २.५०% २.८०% ५.३०% 

४ मे. ुप क स टंटस ३.००% ३.५०% ६.५०% 

                                    वर ल तुलना मक त यानुसार मे.बेर  ब ट पेस डझाईन ा.िल.यांचा १.९५% 

आ कटे ट व १.९५% क प यव थापन स लागार  असा एकुण ३.९०% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. वषयां कत कामास आ कटे टर स हसेस देणे व 
अिभयां क  सु वधेम ये आराखडे तयार करणे, 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. आ कटे ट 
स हसेससाठ  मनपाचे धोरणानुसार खालील माणे फ  देय आहे व फ  देयकाचे 
ट पे करारना यात नमुद करणेत येतील. 
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1. Building Works & General Civil Engineering Projects 

Cat No. Category Pre Tender Fees 
(Phase I,II& III) 

Post Tender 
Fees (Phase IV) Total Fees 

I Up to 50Lacks 1.50% 1.00% 2.50% 
II 0.50 to 2 Cr. 1.25% 0.75% 2.00% 
III 2 to 10 Cr. 1.25% 0.75% 2.00% 
IV Above 10 Cr. 1.25% 0.75% 2.00% 

                                    २.  महारा  शासन नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर 
क प अहवाल तयार करणे. क प यव थापन स लागार शु क व यां या 
दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व 

/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत.या माण े वषयां कत 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%) 

०.४५ 
(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१२%) 

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% १.९५% 

             मे.बेर  ब ट पेस डझाईन ा.िल.यांनी सादर केलेले दर हे युनतम 
असुन मनपाने ठरवुन दले या व शासनाने ठरवुन दले या दरा पे ा कमी आहे. 
यामुळे मे.बेर  ब ट पेस डझाईन ा.िल. 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 १.९५% आ कटे ट व १.९५% क प 

यव थापन स लागार असा एकुण ३.९०% फ  मे.बेर  ब ट पेस डझाईन ा.िल. 
यांना आ कटे चर स हसेस व क प यव थापन स लागार हणुन िन वदापुव 
(Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क- े य कायालया या अंतगत नेह नगर 
मशानभूमी येथे व ुत दा हनी बस वणे या कामाची िन वदा कायवाह  करणेस 

मा.आयु  सो.यांनी द.13 जानेवार , 2021 रोजी मा यता दलेली आहे, तसेच 
सदर व ुत दा हनी चे थाप य वषयक कामे करणेबाबत कायकार  अिभयंता, 
क- े य कायालय, व ुत वभाग यांनी यांचेकड ल क ेका/ व/जा/32/2021 

दनांक 22/1/2021 अ वये या कायालयास कळ वले आहे. यास अनुस न सदरचे 
काम करणेसाठ  त  वा तु वषारद यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. भाग 

.9 नेह नगर मशानभूमी येथ े व ुत दा हनी उभारणेसाठ  थाप य वषयक व 

इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामाच ेनकाशे तयार क न यास बांधकाम परवानगी 
घेणे, कामाच े अंदाजप क तयार करणे, कामाचे आर.सी.सी. डझाईन करणे, कामाचे 
डटेल नकाशे तयार करणे व कामास पुण वाचा दाखला बांधकाम परवानगी 
वभागाकडून ा  करणे तसेच नकाशा माणे व चांग या दजाच े काम क न घेणे 

यासाठ  वेळोवेळ  कामावर साईट पहाणी करणे इ. कामे करणेसाठ  त  वा तु वषारद 

यांची नेमणूक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.27 जानेवार , २०21 रोजी 3 

दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत 

आली होती. सदर काम करणेस एकूण 3 त  वा तु वषारद यांनी िसलबंद दरप क 

सादर केलेली आहेत. यापैक  मे.िनयोजन क सलटंट यांनी सदर कामा या िन वदा पुव 

व िन वदा प ात कामासाठ  िन वदा रकमे या १.९८ ट के इतका लघु म दर सादर 

केलेला आहे. मे.िनयोजन क सलटंट यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प 

वा तु वशारद हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी 
सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये मे.िनयोजन क सलटंट यांची 
मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  

बाबींचा वचार  करता वषयां कत कामास मे.िनयोजन क सलटंट यांची त  

वा तु वषारद हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरच ेकामापोट  एकूण वकृत िन वदा 
रकमे या ०.५० ट के फ  िन वदा पुव कामासाठ  व १.४८ ट के एवढ  फ  िन वदा 
प ात कामासाठ  अशी एकूण १.९८ ट के एवढ  र कम सव करांसह त  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८)मा. ड , कला सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .२३ 
द.२६/०२/२०२१ अ वये म.न.पा. या भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, 

प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाची 
मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आ याने, अ प मुदतीची ई िन वदा नोट स 
.२/२०१५-१६, भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 

साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या  
दुस-या वषाच े दरमहा र. .१,३४,७५०/- दरानुसार मे.सुिमत पो स अँ ड फटनेस 

इ वपम स, िचंचवड यांना भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, 

प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ 
द.१/१/२०१९ ते म.न.पा.चे सव जलतरण तलाव भाडे कराराने चाल व यास 
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देणेकामीची ई-िन वदा या होईपयत देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९)मा. ड , कला सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .२४ 
द.२६/०२/२०२१ अ वये Majoj Kusalkar Tennis Academy से टर नं.२४ चैत य 
ी.हौ.सोसायट  ािधकरण िनगड ,पुणे ४४ ह  लॉन टेिनस खेळाचे िश ण 

देणार  नामवंत सं था असून, या सं थेकड ल खेळाडंूनी A.I.T.A आ ण ज हा 
प रषद यांचेकड ल रा ीय व रा य तरावर ल पधम ये भाग घेऊन यश 
संपादन केले आहे. या सं थेस खेळाडंू या लॉन टेिनस खेळा या सरावासाठ  
से टर  २६, ािधकरण िनगड  येथील लॉन टेिनस मनपा या अट  शत नुसार 
भाडेत वावर दे याची या ठरावा वये वनंती आहे. या सं थेकडे A.I.T.A 
स ट फकेट कोस पूण केलेले िश क आहेत. तसेच फटनेस कोट व क स टंट 
यामुळे शहरातील खेळाडंूना लॉन टेिनसच यो य िश ण दे यात येईल. या 

सं थेकडून उ ो मुख खेळाडू घड व यासाठ  लॉन टेिनस लब वकसीत 
कर याची योजना आहे. तसेच खालील माणे सं थे या वतीने व ाथ  व 
नागर कांकडून शु क आकारले जाईल. 

Category Beginner Advance 
Student 1000/- 2000/- 
PCMC School Student 100/- 200/- 
PCMC Employee 100/- 200/- 

                        तर  Majoj Kusalkar Tennis Academy या सं थेस से टर नं.२६ 
ािधकरण िनगड , येथील २ लॉन टेिनस कोट तीन वषाक रता मनपा या अट  

शत नुसार भाडेत वावर देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय .३०)मा. ड , कला सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .२७ 
द.२६/०२/२०२१ अ वये पुनावळे गावठाण यायामशाळा ह  कत र  सेवा संघ 
कत र  नगर पुनावळे या सं थेस ११ म हने सवेा शु क त वावर कराराने 
र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून घेवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३१)मा. ड , कला सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .२८ 

द.२६/०२/२०२१ अ वये से टर क.२५ मधील सा व ीबाई फुले यायामशाळा 
येथील प ह या मज यावर ल रका या हॉलम ये म हलांसाठ  यायामशाळा सु  
क न ती यायामशाळा ओम साई म हला मंडळ से टर नं.२८ िनगड  ४४ या 
सं थेस ११ म हने सेवा शु क त वावर कराराने र. .२०००/-(अ र  र. .दोन 
हजार फ ) मनपाकडून घेवुन सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .३२) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१६ द.२५/०२/२०२१ अ वये 

मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव .०८ दनांक १५/०१/२०२१ अ वये 
वधवा म हलांना पुन ववाहानंतर संसार उपयोगी सा ह य घेणेकामी अथसहा य 
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आ ण वधवा म हलां या मुलींना ल नानंतर संसार उपयोगी सा ह य घेणेकामी 
अथसहा य या दोन योजना प  “अ” आ ण प  “ब” नुसार राब वणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .३३) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१९ द.२५/०२/२०२१ अ वये 

अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेमाफत थािनक वरा य सं थेतील 
लोक ितिनधी अिधकार  व कमचार  यां या क रता माऊंट-आबू(राज थान) येथे 
दनांक २३ ए ल २०२१ ते द २४ ए ल २०२१ रोजी दोन दवसाचे िश ण 
स  आयो जत केले आहे. या िश ण स ात नागर  सेवा सु वधा वतरण व 
लोक ितिनधीं या जबाबदा-या, महारा  महानगरपािलका काय ातील मह वा या 
तरतुद , सभाशा  आ ण घनकचरा यव थापन या वषयांची संपूण मा हती 
दली जाईल. तर  या दोन दवसां या िश णासाठ  येक  र. .१४,७५०/-
(अ र  र. .चौदा हजार सातशे प नास फ ) िश ण शु क आकार यात येईल. 
या शु कात या या यांचे मानधन व या यातांचा वास खच, िश णाथ ची 
िनवास यव था, चहापान, अ पोहार, भोजन व वाचन सा ह यासाठ  येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल आरो य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 1) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 

दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-19/2020-2021 अ वये गहुंज े ह  

लगतचे ड .पी.र यापासून देहुरोड र यापयत लेखाफाम या ए स ेस 
हायवेलगत या 12.00 मी. चा र ता वकिसत करणेकामी  मे.एस.ट . इले क 
ा.िल. िन.र. .1,36,75,233/- (अ र  र. .एक कोट  छ ीस लाख पं याह र 

हजार दोनशे तेहतीस फ )  पे ा 27% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .99,82,920/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .३७) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल 
िनधी लेखािशषावर र. .२०३ कोट  तरतूद करणेत आली असून याम ये 
संचलनतूट १६५.७१ कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  
र. .३५.०० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर 
रकमेतून ए ल २० ते फे ुवार  २०२१ पयत अनु मे संचलन तूट पोट  
र. .१०६,१६,६२,८५६/-, व वध पासेस पोट  र. .११,०७,००,०००/-, कोरोना 
महामार या पा भूमीवर संचलन तूट पोट  अि म र. .३५,००,००,०००/- असे 
एकूण र. .१५२,२३,६२,८५६/- पुणे महानगर प रवहन महामंडळास आतापयत 
वग करणेत आलेले आहेत.  सन २०१९-२० या अंदा जत संचलन तूट चे मु य 
लेखाप र क पंपर  िचंचवड मनपा, यांनी .मुलेप/का व/३७१/२०२०, 

द.१८/११/२०२० नुसार पुणे महानगर प रवहन महामंडळास येणार  संचलन तूट 
मा णत क न अहवाल दलेला आहे.   यानुसार पंपर  िचंचवड 

महानरगपािलके या ह याची माहे माच २०२१ म ये उव रत 

र. .२७,०४,३५,९५५/- (अ र  र. .स ावीस कोट  चार लाख प तीस हजार 
नऊशे पंचाव न फ ) इतक  होत आहे. सदरची र कम अदा करावयाचे 
अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
 
 

                                            
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

      
 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६०१/२०२१ 
दनांक -  ०५/०३/२०२१ 

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

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ब े/लेखा/५/का व/१३९/२०२१ द.०१/०३/२०२१ वषय .९ चे लगत) 

 
 
 



20 
 

( .आप/७/का व/६७/२०२१ द.१६/०२/२०२१ वषय .१४ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/१६०/२०२१ द.०३/०३/२०२१ वषय .१५  चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५अ/का व/२०७/२०२१ द.०३/०३/२०२१ वषय .२५ चे लगत) 
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( वषय .३२ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/७३/२०२१ द.०३/०३/२०२१ वषय .३४ चे लगत) 
 

 


