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

कायप का मांक – २३३ 
(सभावृ ांत) 

 
 

दनांक – २८/०७/२०२१                          वेळ – दु.२.३० वा. 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २८/०७/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव 
महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० व २८ जून 
२०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली होती. सदर 
सभेत खालील माणे स मा.सद य ऑनलाईन हड ओ कॉ फर संग ारे उप थत होते.  

 
 

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे  – सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत  
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
४. मा.संतोष बबन कांबळे 
५. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
६. मा,बुड सुवणा वकास 
७. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
८. मा.पो णमा र वं (आ पा) सोनवण े
९.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०.   मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
११.   मा.यादव मीनल वशाल 
१२.   मा.भालेकर वण महादेव 
१३.   मा.पाडाळे िनता वलास  

 
 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु (१), मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, 
मा.डॉ.राय – आरो य वै कय अिधकार , मा.नाळे – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य 
लेखा व व  अिधकार , मा.चारठाणकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर – उप आयु , मा.भालकर – सह 
शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.बोदडे, मा.आगळे, मा.थोरात, मा.गायकवाड – सहा यक आयु , 
मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.से ठया, मा.पोरे ड , मा.टकले  
– कायकार  अिभयंता, मा.पानसरे, मा.आढार  – शासन 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 .४१) भाग .१२ अ जं यातारा सोसायट  प रसरात रा हले या ठकाणी पे ह ंग लॉक 

बस वणेबाबत.  
वषय .४२) भाग .१२ येथील अ जं यतारा सोसायट  प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण 

करणेबाबत.  
वषय .४३) भाग .१२ योितबानगर मं दर प रसरातील र यांचे खड मुरमीकरण व 

डांबर करण करणेबाबत.  
वषय .४४) भाग .१२ पीनगर रामे र मं दर प रसरातील र यांचे डांबर करण 

करणेबाबत.  
वषय .४५) उ राखंड येथील भागीरथी २ (ऊंची २१३६५ फुट) िशखर चढाई करणेसाठ  कु.साई 

कवडे यांस आिथक सहा य देणेबाबत.- मा.नीता पाडाळे, मा.सुरेश भोईर यांचा 
ताव.   

वषय .४६) लोकशा हर आ णाभाऊ साठे वचार बोधनपव काय म आयो जत करणेबाबत 
( द.०१/०८/२०२१ ते ०५/०८/२०२१) - मा.नीता पाडाळे, मा.सुरेश भोईर यांचा 

ताव.   
वषय .४७) कुल वािमनी म हला बचतगटास ेमाचा चहा क  चाल वणेस देणेबाबत - 

मा.शिशकांत कदम, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.   
---------- 

 

अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३१ द.१४/०७/२०२१ व द.१६/०७/२०२१ चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

आ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३२ द.२२/०७/२०२१ चा  सभावृ ांत कायम 
करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
 

---------- 
 
ठराव मांक – ९९८६                           वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/५२७/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       वषय – ऑटोक टर येथे अितद ता वभागातील १६ ICU बेडस वाढ वणेबाबत. 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९९८७                           वषय मांक – २ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/४/का व/७९३/२०२१, द.२४/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

        मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .32-20/2020-2021 अ वये थेरगावातील 
बला हॉ पटलसमोर ल, हॉटेल होमटेल जवळ ल  र ता ं द करणात येणारे मरा व व कंपनीचे 
उ चदाब  खांब व तारा हल वणे या कामाकर ता मे. ी ओम इले क स िन वदा र. .56,26,844/- 

(अ र  र. .छप न लाख स वीस हजार आठशे च वेचाळ स फ ) पे ा -24.54% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .42,46,016/- 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 
बंधनकार क राह ल तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९८८                          वषय मांक – ३ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .जशुके/पापु/१४२/२०२१, द.१२/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, जलशु द करण क , िनगड  से. .२३ क ासाठ  व प 
लोर न वायुचा वाढ व पुरवठा घेणेसाठ  मे.रंग रसायन यांना र. .२२,८२,२५०/- इत या र कमेस, 

मे.आय डयल केिमकल (इं) ा.िल. यांना र. .७,६५,०००/- इत या र कमेस आ ण मे.जी.एस. 
कमिशयल काप . यांना र. .७,६५,०००/- इत या र कमेस हणजेच व प लोर न वायु 
खरेद साठ  एकूण र. .३८,१२,२५०/- (अ र  र. .अडोतीस लाख बारा हजार दोनशे प नास फ ) 

इत या वाढ व र कमे या खचास व सदर ल ठेकेदारांना िनयमानुसार देय व तू व सेवा कर अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९८९                          वषय मांक – ४ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८११/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/5/2021-22 अ वये भाग .२० 

एम.आय.ड .सी. तील उव रत र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस 
िन.र. .3,30,15,580/- (अ र  र. .तीन कोट  तीस लाख पंधरा हजार पाचशे ऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,29,41,830/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,29,41,830/- पे ा 41.11% कमी हणजेच 
र. .1,93,99,444/- + रॉय ट  चाजस र. .1,94,927/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण 
र. .1,96,68,121 /- 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 – ९९९०                          वषय मांक – ५ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८०८/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/4/2021-22 अ वये भाग .३२ मधील 
र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस िन.र. .2,99,99,992/- (अ र  र. .दोन 
कोट  न या नव लाख न या नव हजार नऊशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,99,26,242/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,99,26,242/- पे ा 40.75% कमी हणजेच र. .1,77,31,298/- + 
रॉय ट  चाजस र. .2,73,818/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .1,80,78,866/- 

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 – ९९९१                          वषय मांक – ६ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ग-मु य/४७३/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/93/03/2020-21 अ वये भाग 
.२४ मधील थेरगाव जलतरण तलाव ीट साईल शीटने क हर करणेकामी मे.पी एन नागणे 

िन.र. .1,85,68,116/- (अ र  र. .एक कोट  पंचेऐंशी लाख अडुस  हजार एकशे सोळा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,85,45,616/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,85,45,616/- पे ा 21.96% कमी हणजेच 
र. .1,44,72,999/- + रॉय ट  चाजस र. .5,478/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,500/- = एकुण 
र. .1,45,00,977 /- 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 – ९९९२                          वषय मांक – ७ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/३४८/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३०/२७-२०२०-२१ अ वये भाग .१९ िलंक 
रोड येथील मशानभूमी मधील व ुतीकरणाचे नुतनीकरण करणे व व ुत दा हनी क रता नवीन 
जनरेटर बस वणेकामी मे. ी.ओम इले कल िन.र. .३५,३०,३१८/-(अ र  र. .प तीस लाख 
तीस हजार तीनशे अठरा फ ) पे ा २१.०८% 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  मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९९३                          वषय मांक – ८ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/८१५/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       वषय - भाग .६ म ये पूव भागात ख डे व चरांची डांबर करणाचे सुधारणा  
              करणेबाबत.  

वषय .८ चा वचार द.११/०८/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९९९४                          वषय मांक – ९ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – इ े य, जलिन:सारण 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .इ ेका/जिन/का व/७४०/२०२१, द.०८/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका इ े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 
मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  प दतीने करणेकामी मे.मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. 
िल.यांना मा. थायी सिमती ठराव .७४४९ दनांक १६/०९/२०२० नुसार करारनामा शत नुसार 
द.२७/१०/२०२० या आदेशा वये कामाच ेआदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक 

२४/०७/२०२६ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा 
कालावधी पयत कायम राहतील.तसेच अट .३२ नुसार या कालावधीत भाववाढ फरक देय 
राह ल.सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा 
हा ०१ ( तीय) वषासाठ  करणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात 
घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच 
िन वदा अट  व शत नुसार भाववाढ फरक देय राह ल अस ेआहे. यानुसार ठेकेदाराने सदरच ेकाम 
तीय वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. तृतीय वषासाठ  (२४.०७.२०२२ पयत) मा. थायी 

सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ च ेअंदाजप कात पान 
.७७२ अ. .५ वर र. .७४,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  

(A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष ( तीय वष) कालावधीची मुदत 
द.२४/०७/२०२१ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे. मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. 
िल.यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका इ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 
मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग 
मिशन या सहा याने) या कामास द.२५/०७/२०२१ पासून २४/०७/२०२२ पयत तृतीय वषासाठ  
मुदतवाढ िमळणेस व या कालावधीसाठ  र. .१,२९,११,७००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस 
लाख आकरा हजार सातशे फ ) या खचास व भाववाढ फरक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९९५                          वषय मांक – १० 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/५४१/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/AZ/44/04/2020-21 अ वये   वाड .१८ 
माट िसट  कायालयाकर ता पयायी उ चदाब वीजपुरवठा करणे व व ुत वषयक कामे 

करणेकामी मे. यु सोलर इले क स  ड इले  ॉिन स िन.र. .1,46,48,524/- (अ र  र. .एक 
कोट  शेहेचाळ स लाख अ ठेचाळ स हजार पाचशे चोवीस फ )  पे ा 27.72%  कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,05,87,953/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 
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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 घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९९६                         वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/३४९/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       वषय - मनपा या ग भागातील थेरगाव येथील न वन व पंपर  येथील  

              जजामाता  हॉ पटल म ये कोरोना वाड कर ता आय.सी.यु.म ये यु.पी.एस.  

              यं णा बस वणेबाबत. 
वषय .११ चा वचार द.११/०८/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ९९९७                         वषय मांक – १२ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/५४०/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/AZ/44/05/2020-21 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत LIG मधील आतील र याचे काँ ट करण करणे म ये  व ुत वषयक कामे 
करणेकामी  मे.टे नो हा इ ा ट सच ा.िल. िन.र. .69,03,858/- (अ र  र. . एकोणस र लाख 
तीन हजार आठशे अ ठा वन फ )  पे ा 20% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

र. .55,23,086/- 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 मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९९९८                         वषय मांक – १३ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .आमुका/२/का व/२१६/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       ई - िन वदा नोट स ं .२/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य 
इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व 
मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई करणे या कामासाठ  मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस 
ा. िल. यांची द.०१/१२/२०१८ ते द.३०/११/२०२० या ०२ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून 

नेमणूक आली होती. दर यान या कालावधीत रा य शासनाने कोरोना वषाणंूचा ादुभाव 

रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधक कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ 
द.१३/०३/२०२० पासून लागू केलेला अस याने पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात 
देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने, महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(३) साथरोग 
िनयं ण ठेव यासाठ  तातड ने उपाययोजना करणे आव यक अस याने, तातड ची बाब हणून 
मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांचेमाफत मनपाचे मु य इमारतमधील वेश दार 
व सव  वभागाच े वेश दार येथे सॅिनटायजर, तसेच व छतागृहाम ये िल वड हॅ डवॉश उपल ध 
क न घेऊन याचा वापर कर यात आला आहे.  यानुसार यांनी माहे १५ माच २०२० ते ३१ 
डसबर २०२० या कालावधीत पुर वलेले अंदाजे र. .९,५१,२७९/-  (अ र  र. .नऊ लाख एकाव न 
हजार दोनशे एकोणऐंशी फ ) (१८ ट के जीएसट सह) च ेखचास अथवा य  होणा-या खचास 
व यानुसार बल अदा करणेस, महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९९९९                         वषय मांक – १४ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/ह े/का व/२१८/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील भाग .३० दापोड  - कासारवाड  मधील रे वेगेट 
स.नं.४९८ ते स.नं.४८५ पयत (व न हॉटेल पाठ मागील) र ता अ ावत प तीने वकिसत करणे 
(भाग-२) साठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, कामासाठ  क प स लागार हणून 

मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प 
स लागार हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामाच े पूवगणनप क तयार करणे व 
िन वदा बनवणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापूव (Pre Tender Activity) व िन वदा 

ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत 
क प स लागार यांची दरसूची द.०६/०४/२०२१ ते द.१२/०४/२०२१ रोजी माग व यात आ या 

आहेत. मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.९७% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलके या व वध क पासाठ  क प स लागार हणून मे.एन हायरोसेफ 
क स टंट यांची िनयु  केलेली आहे व ते क प गतीपथावर आहेत. मे.एन हायरोसेफ 
क स टंट यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेच ताव िन वदापूव ०.५०% (Pre 

Tender Activity) व िन वदा ात १.४७% (Post Tender Activity) कामांसाठ  क प स लागार 
हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९७% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००००                       वषय मांक – १५ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/ह े/का व/२१९/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील भाग .३० मधील नािशक फाटा स.न.५०२ ते 
४९६ पयत पवना नद लगत शंकर मैदान ते पंपळे गुरव पुलापयतचा र ता अ ावत प तीने 
वकिसत करणे (भाग-२) साठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, कामासाठ  क प 
स लागार हणून मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर 
कामांसाठ  क प स लागार हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामाच े
पूवगणनप क तयार करणे व िन वदा बनवणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापूव (Pre 

Tender Activity) व िन वदा ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. 
याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची द.०६/०४/२०२१ ते 
द.१२/०४/२०२१ रोजी माग व यात आ या आहेत. मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.८७% 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध क पासाठ  
क प स लागार हणून मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची िनयु  केलेली आहे व ते क प 
गतीपथावर आहेत. मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेच 
ताव िन वदापूव ०.५०% (Pre Tender Activity) व िन वदा ात १.३७% (Post Tender 

Activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.८७% फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०००१                       वषय मांक – १६ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/१७/का व/४०२/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पपंर  िचंचवड महानगपािलका ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य आजारावर 

उपयायोजना करणेकामी मनपाचे नवीन भोसर , थेरगाव, आकुड   व जजामाता णालयाम ये 
आयसीयु बे स व इतर बे स सु  करणेसाठ  आव यक  उपकरणे/सा ह य तातड ने 
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खरेद कामी  अ प मुदतीची जा हर सुचना .14/2021-22  भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, 
आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ व ५० नुसार तसेच महापािलका अिधिनयम 
कलम ६३(६) कलम ६७(३)(क) नुसार. १) मे.िनम ती इं जिनअ रंग काप , पपंर  यांचे बाब ं  1 

व  8  क रता एकुण र. .1,01,785/- + GST २) मे.आथ रॉन टेकनालॉजी अँ ड एंटर ायजेस 
िचंचवड  यांचे बाब ं .3,5 व 09 क रता एकुण र. .20,62,828/- + GST ३) M/s.Kalagar Equipment 
पुणे - यांचे बाब ं  4, व 0 7  क रता एकुण र. .88,399/- + GST  अस े एकुण 07  बाबी 
खरेद कामी  एकुण र. .22,53,012/- (अ र  र. .बावीस लाख ेप न हजार बारा फ ) अिधक 
GST या खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०००२                       वषय मांक – १७ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – व ुत क े य 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/ व/जा/३८९/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठ, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ‘क’ े य कायालयामाफत गवळ माथा येथील वािलट  सकल 
फोरम ऑफ इं डया, भोसर  येथे को वड – १९ लसीकरण व तपासणी क  द.२०/०४/२०२१ पासून 
सु  करणेत आलेले आहे. सदर इमारतीमधील व ुत यं णा, संबंधीत देखभाल दु ती, वीजबील, 

जिन संच डझेल याबाबतचे कामकाज करणेबाबत मा. े य अिधकार , ‘क’ े य कायालय यांनी 
या वभागास कळ वले आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर “द चेअरमन वािलट  सकल टेक 
ेिनंग, J/P-10 MIDC” यांचे नावे आहे. सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 

को वड - १९ लसीकरण क  व तपासणी क ाकर ता कर ता केलेला आहे. सदर इमारतीचे माहे मे 
२०२१ ते जुन २०२१ चे र. .५२,८५०/- (अ र  र. .बाव न हजार आठशे प नास फ ) इतके 
वीजबील मनपा माफत अदा करणे आव यक आहे. तसेच सदर इमारतीचा वीजपुरवठा खंड त होउ 
नये याकर ता सदरचे वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०००३                       वषय मांक – १८ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – व ुत क े य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/ व/जा/३८८/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठ, 

पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले परदेशी नाग रक यांना १४ 
दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच को वड केअर सटर क रता पं.िच.ंम.न.पा. ने 
मोशी ािधकरण येथील मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह इमारत द.२०/०३/२०२० पासून 
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ता यात घेणेत आलेली आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर मुलांचे वसितगृह, लॉट-१, से टर-४, 

मोशी यांचे नावे आहे. तर  सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड केअर 
सटर कर ता केलेला आहे. सदर इमारतीचे माहे मे २०२१ ते जुन २०२१ पयतचे र. .१,३४,२८०/- 

(अ र  र. .एक लाख चौतीस हजार दोनशे ऐंशी फ ) इतके वीजबील मनपा माफत अदा करणे 
आव यक आहे. तसेच वसितगृहाचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीजबील 
म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०००४                       वषय मांक – १९ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – झोिनपु, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२६३/२०२१, द.१९/०७/२०२१ 
       मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ पानांक (१ ते ४७) 
मधील कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास, 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 बंधनकरक रा हल या अट स अिधन राहून 
संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०००५                       वषय मांक – २० 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/२/का व/४८३/२०२१, द.१९/०७/२०२१ 
       वषय - मनपाचे उ ान /वृ संवधन वभागाकड ल उ ान/र ते देखभाल कामांना न वन  
             न वदा अंितम झाले या अस याने पुव  असले या ठेकेदारास प  अ माणे   
             मुदवाढ व यानुसार येणा-या खचास मा यता देणेबाबत.   

वषय .२० चा वचार द.११/०८/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १०००६                       वषय मांक – २१ 
दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/८/का व/१२२३/२०२१, द.२०/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका िनमाण 
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झाला आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य आजारामुळे पंपर  िचंचवड 
शहरात आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे.कोरोना वषाणंू या 
संसगाला ितबंध घाल यासाठ  महापािलकेकडून आव यक ती द ता घेणेत येत असून या 
अनुषंगाने व वध उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा णालये, जं बो को वड सटर, ऑटो 
ल टर को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांची  सं या 

वाढत असुन याकर ता Inj Tocilizumab 80Mg  ची मो या माणात मागणी होत आहे तथापी 
आव यक या माणात पुरवठा होत नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे 
खरेद  करणे आव यक आहे. मा. ज हािधकार , पुणे  यांनी सदर इंजे शन पुरव या कर ता 
वेळोवेळ  आदेश पार त क न Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दल े होते. 
या माणे मनपाचे कोवीड हाँ पीटल कर ता मे.कंुदन एज सी, िचंचवड या पुरवठाधारकाकडुन 

र. .6806.80 (सव करासह त) या दराने एकुण 5 Vials थटे प दतीने  एकुण र. .34,034/  ची 
खरेद  कर यात आलेली आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, 
सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी 
यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
६३ (६) व कलम ६७ (३) (क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार 

मे.कंुदन एज सी, िचंचवड या पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी 
झाले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०००७                       वषय मांक – २२ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – ड े य व ुत 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/ व/वाकड/का व/२६८/२०२१, द.१९/०७/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पं.िचं.म.न.पा या ड े ीय व ुत वभाग काय े ातील पुनावळे उप वभाग काय े ातील 
व ुत याव था करणे कर ता वीजपुरव याचे वीजमीटरकर ता म.रा. व. व. कं ला र. .२१,४७३/- 
(अ र  र. .एकवीस हजार चारशे याह र फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०००८                       वषय मांक – २३ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – ड े य जलिन:सारण 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ड े/जिन/का व/७६३/२०२१, द.२०/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मे.मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. िल.यांना मा. थायी सिमती ठराव .७२८९ द.१२/०८/२०२० 
नुसार करारनामा शत नुसार द.२७/१०/२०२० या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. 
सदर कामाची मुदत द.०३/०७/२०२१ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर 
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िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ 

(सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ ( तीय) वषासाठ  देणेत आलेला 
आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 
सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर 
भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम तीय वषात समाधानकारक पूण 
केलेले आहे. तृतीय   वषासाठ  (०३.०७.२०२२ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे 
आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७७२ अ. .४ वर 
र. .७३,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे.  िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार 

मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक०३/०७/२०२१ रोजी 
पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. िल.यांस पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ड े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई 

आधुिनकयां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने).या 
कामास भाववाढ फरक अदाकरणे व दनांक ०४/०७/२०२१ पासून दनांक ०३/०७/२०२२ पयत 
तृतीय वषासाठ च े मुदतवाढ व र. .१,२९,११,७००/- (अ र  र. . एक कोट  एकोणतीस लाख 
अकरा हजार सातशे फ )  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०००९                       वषय मांक – २४ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – ह े य, व ुत  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ह ेका/लेखा/का व/१८०/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाच े िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 20) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००१०                       वषय मांक – २५ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – नगररचना व वकास  

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ-२/६५०/२०२१, द.१९/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, नगररचना व वकास वभागामाफत मंजूर वकास 

योजनेतील आर ण व र या या जागा वकास ह क माणप / वकास ह क/चटई े  
िनदशांक चे बद यात ता यात घे यात येतात. संबिधत भूसंपादन येत जमीनधारक सहकाय 
करत नस यास सदर जागा मा. ज हािधकार  यांचे मा यमातून नवीन भूसंपादन काय ा या 
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तरतुद नुसार ता यात घे यात येतात. तसेच आर णा खालील शासक य जागा वह त नमू यातील 
ताव सादर क न मा. ज हािधकार  यांचेकडून ता यात घे यात येतात.शासनाकड ल वशेष 

भूसंपादन अिधकार  कायालयाकड ल अपुरा कमचार  वग ,शहर  वभागातील जमीनीं या ता या या 
कचकट बाबी व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील वेगाने वाढणारे शहर करण या 
अनुषंगाने शहरातील र ते व आर णे यां या जागा ता यात घे याची आव यकता ल ात घेऊन 
शासना या भूसंपादन घटक .१ व २ कायालयाचे मा. ज हािधकार  कायालयाकड ल ताव 
जलदगतीने होणेकामी भूसंपादन े ातील अनुभव असलेला सम वयक भूसंपादन अिधकार  
ी.शरद वनायक नाईक,िनवृ  उप ज हािधकार  यांची िनवड करणेत येऊन मा. थायी सिमती 

ठराव .५००९, द.१२/०७/२०१९ रोजी या सभे या मा यतेने दरमहा र. .३५०००/- या एक त 
मानधनावर १ वष कालावधीसाठ  मंजूर  दान करणेत येऊन आदेश .नरवु/का व/आ-२/९८८, 

द.१७/०७/२०१९ अ वये नेमणूक करणेत आली आहे.सदर आदेशात  नमूद १ वषाचा कालावधी 
द.१६/०७/२०२० रोजी समा  झा यानंतर ी.शरद वनायक नाईक, िनवृ  उप ज हािधकार  यांच े

िनयु चे नुतनीकरण करणेस व याकामी येणारा खच र. .४,२०,०००/- यास मा. थायी सिमती 
सभेची ठराव .७३१६ वषय .१८, द.१२/०८/२०२० अ वये मा यता घेऊन आदेश 
.नर व/का व/३/२६०/२०२०, द.१८/०८/२०२० रोजी पुढ ल दुस-या वषासाठ  एक वषा या 

कालावधीसाठ  िनयु  देणेत आली होती. यानुसार ी.शरद वनायक नाईक, िनवृ  
उप ज हािधकार  यांचा एक वषाचा कालावधी पुण होऊन द.१७/०८/२०२१ रोजी  सेवा संपु ात येत 

आहे. सदर करार प दतीने िनयु चा कालावधी तीन वषापयत अनु ेय अस याने संबिधत 
सम वयक भूसंपादन अिधकार  या पदाची नेमणूक पुढे सु  ठेवणेकर ता यांचे आदेशाचे 
नुतनीकरण होणे आव यक आहे. सदर सम वयक भूसंपादन अिधकार  या पदावर दरमहा 
र. .३५०००/-एक त मानधनावर पुढ ल १ वष मुदतवाढ साठ  र. .४,२०,०००/- इतका खच 
येणार आहे. तर  पंपर  िचंचवड मनपा या नगररचना वभागात सम वयक भूसंपादन अिधकार  या 
पदावर िनवृ  उप ज हािधकार  ी.शरद वनायक नाईक यांची मा.आयु  यांचेकड ल 
द.१७/०७/२०१९ रोजी या आदेश .नर व/का व/आ-२/९८८/ २०२० अ वये १ वषाच े
कालावधीकर ता केले या िनयु च े नुतनीकरण पुढ ल ितस-या वषासाठ  करणेस व याकामी 
येणारा खच र. .४,२०,०००/-(अ र  र. .चार लाख वीस हजार फ ) मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००११                       वषय मांक – २६ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – इ े य, थाप य  

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .इ/ था/का व/९६/२०२१, द.०४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

        इ वभागीय काय े ातील सन २०२०-२०२१ साठ  भाग .५ मधील आर ण .४०० 
ाथिमक शाळा वकिसत करणे व अनुषंिगक कामे करणे या कामास महापािलका सभा ठराव 
.५५३ द.०४/०६/२०२० चे अ वये र. .२०,००,००,०००/- इतक  शास कय मा यता देणेत 

आलेली आहे. तुत कामांचे िनयोजन करणेकामी वा तु वशारद नेमणूक करणे आव यक आहे. 
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सदर कामाचे नकाचे, क प आराखडे तयार करणे, बांधकाम परवानगी घेणे, चरल डझाईन 
तयार  करणे इ िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात कामे करावी लागणार आहेत 
(Post Tender Activity) याकर ता थाप य वभागामाफत वा तु वशारद यांची कायकार  अिभयंता 
यां या मंजूर  नुसार दर सूची द.२१/०१/२०२१ रोजी माग वणेत आलेली आहे. यानुसार 
मे. योित पानसे असोिसए स यांचेकडून १.९८% इतका लघु म दर ा  झाला आहे. सदर 
क पासाठ  मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद मे. योित पानसे  असोिसए स, पुणे यांची िनयु  

करणेत आलेली आहे. वा तु वशारद यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहे. स या 
काह  कामे गतीपथावर आहेत. उपरो  बाबींचा वचार करता सदर कामासाठ  मे. योित पानसे 
असोिसए स, पुणे यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक कर याचा ताव िन वदा पुव ०.५०% 
(Pre Tender Activity) व िन वदा प यात १.४८% (Post Tender Activity) कामासाठ  वा तु वशारद 
नेमणूक करणेस व क प खचा या एकूण १.९८% फ  अदा क न मे. याित पानसे असोिसए स, 
पुणे यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००१२                       वषय मांक – २७ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – उ ान वृ संवधन  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२६५/२०२१, द.२०/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उ ान वभागामाफत व वध उ ाने वकिसत करणेत 
आलेली आहे. याम ये िनगड  ाधीकरण येथील गजानन महाराज उ ान े  ६००० चौ.मी असुन 
सदरचे उ ान ी.गजानन महाराज मंद र चॅर टेबल ट यांनी द.२५/०१/२०२१ चे प ा वये 
उ ान देखभाल कामासाठ  मानधन देणेबाबत वनंती केली आहे.सदरचे उ ानाची देखभाल या 
पुव    ी.गजानन महाराज मंद र चॅर टेबल ट हे वनामोबादला सन २०१५ पासुन करत 
आहे.स या कोरोना वषाणमुळे मंद र बंद आहे. यामुळे मंद राचे उ प न बंद झाले अस यामुळे 
उ ान देखभालीसाठ  र. .३०,०००/- मानधन िमळणेबाबत वनंती केली आहे. संबंिधतांना 
मानधनावर सदरचे उ ान द यास मनपाची बचत होणार आहे.सदर या सं थेचे उ ान देखभालीचे 
कामकाज चांगले अस यामुळे यांना असलेला अनुभव यानुसार  ित महा मानधन हणुन 
र. .३०,०००/- माणे ११ म हने कालावधीसाठ  र. .३,३०,०००/- (अ र  र. . तीन लाख तीस 
हजार फ ) खचास व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००१३                       वषय मांक – २८ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – ड े य, थाप य 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे   

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .ड े/ था/का व/५९१/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       वषय – प.िचं.मनपा या ड े य कायालया या काय े ातील भाग .२९ पंपळे  
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              गुरव येथील वकास कामे करणेसाठ  क प यव थापक स लागार नेमणूक  

              करणेबाबत.  

वषय .२८ चा वचार द.११/०८/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००१४                       वषय मांक – २९ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – ड े य, थाप य 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .ड े/ था/का व/५८९/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
       वषय – प.िचं.मनपा या ड े य कायालया या काय े ातील भाग .२८ पंपळे  

              सौदागर येथील वकास कामे करणेसाठ  क प यव थापक स लागार नेमणूक  

              करणेबाबत.  

      वषय .२९ चा वचार द.११/०८/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००१५                       वषय मांक – ३० 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.सा रका स ते मा. वाती काटे यांचा ताव –  

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४१ द.२०/०७/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड  म.न.पा. 
ाथिमक व मा यिमक शाळेतील व ाथाना वाटप कर यात  येणा या शालेय व ाथ  गणवेश, 
प.ट .गणवेश व वेटर पुरवठा करणा-या पुरवठाधारका या वरोधात म.न.पा.उ च यायालयात 
गेली असता यायालयाने िन वदा अट  -शत  व पुरवठाधारकाबरोबर केलेला करारनामा ा सव 
कागदप ांची पाहणी केली व  सव कागदप े ह यो य अस याच े पाहून सदरचा िनकाल 
पुरावठाधाराका या बाजूने दला आहे. तसेच मा. दवाणी यायालय पुणे यां या अंत रम आदेशास 
अिधन राहून कायवाह  करावी अस े नमूद केल े आहे व कायदेशीर बाबींची पडताळणी क न 
यायालयाने वाद  यांचा मनाई अज मंजूर केलेला आहे. यानुसार मा. दवाणी यायालयाने सदर 

दा यावर Intereme Injuction अ वये पूव या करारना यानुसार कायवाह  करणेबाबत 
यायालयाचे आदेश झाले आहेत. करारना यातील नमूद कालावधी नऊ वष कर ता पुरवठाधारक 

मा य िन वदा दरानेच पुरवठा कर यास तयार अस याने स याच ेवाढले या बाजारभावाचा वचार 
करता िन वदा मा य दरानेच उ कृ  दजाचा पुरवठा गेली ५ वष ा  होत असले या पुरव याचा 
वचार करता, सदर बाब ह पंपर  िचंचवड  म.न.पा.च े आिथक हताची आहे. तसेच 
पुरावठाधारकाने पुरवठा सा ह य सन २०२१ -२२ कर ता  पुरवठा करणेस उपल ध असलेबाबत  
कळ वलेले आहे. यानुसार सा ह य तयार असलेबाबतची खा ी सिमतीने केलेली आहे. सन 
२०२०-२१  मंुबई उ च यायालयाचा िनकाल द.१८/०१/२१ रोजी पुरवठाधारकांच ेबाजूने लागला 
असता व व ा याना २ व ाथ  शालेय गणवेश, २ प.ट .गणवेश व १ वेटर वाटपाच ेकामकाज 
सन  २०२०-२१  म ये व रत पूण क न यावे. अस ेिनदश उ च यायालयाने पंपर  िचंचवड 
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म.न.पा. माजी आयु  यांना दले होते. तर  सदर सा ह य वाटपाच े आदेश शासनाने 
कोणा यातर  दबावाखाली येऊन वतः या सोयीनुसार उिशरा कालावाधीनंतर पुरवठा वाटप आदेश  
द.१५ माच २१ रोजी दे यात आले. याम येह  गोरगर ब व ा याना सा ह य दे यास 
शासनामाफत दरंगाई कर यात आली. शासनाने हे वेळोवेळ  ल ात ठेवले पा हज े क  

शहरातील गोरगर ब व ा याना म.न.पा. शाळेत िशकत असतात. मािगल वषापासून कोरोना या  
ादुभावामुळे व ा या या पालकांचा रोजगार बंद झाला आहे. या गर ब पालकांकडे वतः या 

मुलांसाठ  न याने कपडे घे यासाठ  पैसे नाह  आ ण अशातच िश ण सिमतीने ठराव मांक ६२ 
नुसार सूचना देऊनह  दवाणी यायालया या िनकाला वरोधात म.न.पा.ने  उ च यायालयात  
अ पल न करता पुरवठाधारका सोबत िन वदा अट  व शत  माणे केले या करारना यानुसार 
नमूद मुदत कालावधी माने सन २०२० -२१  च ेशालेय व ाथ  गणवेश, प.ट .गणवेश व वेटर 
व ा याना व रत वाटप कर यात यावे. तसेच मा.िश ण सिमती ठराव . ६२ नुसार कायवाह  
कर याबाबतच ेआदेश मा. यायालयाने दले होते तर ह  शासनाने पुरवठा वाटप आदेश देते वेळ   
सदर ठरावानुसार शासनाने कारवाई न करता कोणा यातर  दबावात येऊन शासनाने व ा याच े
हत बघ यापे ा पुरवठाधारकां या वरोधात उ च यायालयात अ पल केले व याचाह  िनकाल 
पुरवठाधारकां या बाजूने लागला. या सव घडामोड ंम ये पंपर  िचंचवड शहरातील गोरगर ब 
व ाथ , शालेय गणवेश, प.ट . गणवेश व वेटर पासून वंिचत रा हले. मा.िश ण सिमती व 
शासन यांनी द.०३/०६/२०२० रोजी िन वदा अट -शत  व करारना यानुसार शालेय व ाथ  

गणवेश, प.ट .गणवेश व वेटर म.न.पा. या ता यात घेतले असताना व सन २०२०-२१ म ये 
शै णक वष सु  झालेपासून शाळम ये व ाथाना शालेय पोषण अंतगत दरमहा व ाथाना 
अ नधा य वाटप होत असताना सु ा दनांक १५ माच २०२१ रोजी वाटपाच ेआदेश देऊन सन 
२०२०-२१ ला शालेय गणवेश, प.ट .गणवेश व वेटर वाटप उिशरा कर यात आले. सदरच ेशालेय 
व ाथ  गणवेश, प.ट .गणवेश व वेटर यावर शै णक वष सन २०२० -२१ चा  महापािलकेचे 
मोनो ाम व यावर सन २०२० -२१ चा उ लेख आहे. शासनाने केले या दरंगाईमुळे सदरचे 
सा ह य उिशरा वाटप कर यात आले. मा. यायालयाचा अवमान होईल हे ल ात न घेता सन 
२०२०-२१ या आदेशाम ये शासनाने सन २०२१-२२ या वापराक रता अस ेनमूद केल ेअसून 
याम ये मा. यायालयाचा अवमान होत आहे.  याम ये  पंपर  िचंचवड  शहरातील गोरगर ब 
पालकां या व ा याना दोष देणे यो य नाह . तसेच शै णक वष २०२१-२२ न याने चालू 
झा याने पंपर  -िचंचवड म.न.पा. या थेनुसार शहरातील गोरगर ब पालकां या ाथिमक 
वभागातील बालवाड  ते ८ वी व  मा यिमक वभागातील  ५ वी ते १० वी तील सव व ा याना 
शालेय गणवेश, प.ट .गणवेश व वेटर  म.न.पा. शाळेतील व ाथ  सं या आकडा पट वह , मूळ 
पटानुसार दरवष  माणे शै णक वष सन २०२१-२२ साठ  शालेय व ाथ  गणवेश, 
प.ट .गणवेश व वेटर  न याने  वाटप कर यात यावेत. सदरचा खच ाथिमक वभागातील 
लेखािशष, व ाथ  शालेय गणवेश, बालवाड  गणवेश, खेळ शाळा गणवेश, व ाथ  वेटर व 
बालवाड  वेटर याव न खच कर यात यावा. तसेच शासनाने व:ता या सोयीनुसार िनणय न 
घेता शहरातील गोरगर ब व ा याची गरज ल ात घेऊन यांची शालेय व ाथ  गणवेश, 
प.ट .गणवेश व वेटर सा ह यापासून गैरसोय होणार नाह  व िश णाब ल गोड  वाढावी या ीने 
सदरच े सा ह य शै णक वष सन २०२१ -२२ साठ  न याने वाटप कर यात यावेत. तसेच 
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भ व यात यायालयीन ये म ये वेळ वाया न घालवता व ा या या हतासाठ  म.न.पा.ने 
पुरवठाधारकाचा दावा मा य क न सदरचा दावा संपु ात आणावा व शहरातील गोरगर ब 
व ाथाना  या या  ह काच ेशालेय व ाथ  गणवेश, प.ट .गणवेश व वेटर सन २०२१ -२०२२ 
या िश णक वषातील वर त वाटपाची कायवाह  यापूव या िन वदा अट  व शत नुसार केले या 
करारनामा माणे व यापूव च करारना यातील नमूद संपूण कालाविधकर ता दले या पुरवठा 
आदेशानुसार न याने िन वदा न मागवता ी.महाल मी ेसेस अँ ड टेल रंग फम यांचेकडून 
बालवाड  ते ८ वी साठ  २ शालेय व ाथ  गणवेश, े ट ज गारम स अँ ड टेल रंग फम  
यांचेकडून बालवाड  ते ८ वी साठ  २ प.ट . गणवेश व ी वै णवी म हला कॉप रेशन यांचेकडून 
बालवाड  ते ८ वी साठ  १ व ाथ  वेटर तसेच मा यिमक वभागातील ५ वी ते १० वी तील सव 
व ा याना २ शालेय व ाथ  गणवेश, २ प.ट .गणवेश व  १ वेटर  यांना सन २०२१ -२२  
साठ , वाटप करणे साठ  वाटप पुरवठा आदेश दे यात यावे. तसेच वर ल कामासाठ  िनधी कमी 
पड यास  सन २०२१-२०२२ सुधार त  अंदाजप काम ये तरतूद कर यात यावी व या पूव च 
व ा याना २ शालेय व ाथ  गणवेश, २ प.ट .गणवेश व १ वेटर  ाथिमक व मा यिमक 
वभागातील बालवाड  ते १० वी या व ा याना वर त वाटप कर यात यावे.  ठराव कायम 
होणेची वाट न पाहता शाळा सु  झालेने व ा याच ेशै णक नुकसान होऊ नये याची त परता 
ल ात घेता मा. शासन अिधकार  व मा.िश णािधकार  यांनी मा.िश ण सिमती यांचा मंजूर 
धोरणा मक ठरावानुसार व रत मा.आयु  याच े मा यतेसाठ  ताव ठेव यात यावा. तसेच 
व ीय खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००१६                       वषय मांक – ३१ 
दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.सा रका स ते मा.तुषार हंगे यांचा ताव –  

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४२ द.२०/०७/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गोरगर ब प र थतीतून 
झोपडप ट तून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ  शहरातील जा तीत जा त व ाथ  म.न.पा. शाळेत वेश घे यासाठ  व यांना 
मोफत िश ण व सा ह य िमळणेसाठ  तसेच म.न.पा.शाळेतील व ाथ म येह  आप या 
शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता 
व आप या म.न.पा.शाळांची पटसं या वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. शहरातील 
अनेक खाजगी शाळांम ये व ा याना मोबाईलवर ऑनलाईन प तीने िश ण दले जात आहे. 
याच माणे आप या सव म.न.पा.शाळेतील व ा याना ऑनलाईन प तीने िश ण देणेत यावे 

परंतु काह  पालकांची आिथक प र थती खूपच हालाक ची अस याने ते यां या पा यास मोबाईल 
खरेद  क न देऊ शकत नाह . यामुळे सदर व ाथ  हा िश णापासून वंिचत राहत आहे. 
म.न.पा.शाळेतील एकह  व ाथ  िश णापासून वंिचत राहता कामा नये यासाठ  म.न.पा.िश ण 
सिमती य  कर त आहे. मािगल वष  सु ा कोरोना ादुभावामुळे शाळा बंद हो या व यामुळेह  
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व ा याच ेशै णक नुकसान न भ न िनघणारे झा याने तसेच यावष  शै णक वष २०२१-२२ 
सु  होऊन एक म हना झाला असून याबाबत कोणतीह  कायवाह  ाथिमक िश ण 
वभागामाफत कर यात आलेली नाह . कमान या वष  तर  व ा याच े शै णक नुकसान होऊ 
नये यासाठ  िन वदा न राबवता Tab With Education Contain व रत थेट प तीने 
क शासना या PSU सं था Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL) 
कंपनी माफत व रत खरेद  कर यास तसेच मा यिमक वभागाने मागील मा.िश ण सिमती व 
मा. थायी सिमती यां या थेट टॅब खरेद  मा य ठरावानुसार मा यिमक वभागांने  Broadcast 
Engineering Consultants India Limited (BECIL)  माफत खरेद  कर यासाठ  यापूव च 
वचारणा केली अस याने या कायवाह स अिधन राहून व ा याना Tab With Education 

Contain व रत ाथिमक व मा यिमक िश ण वभागातील सव व ाथाना टॅब खरेद  कर यात 
यावेत .तसेच यापूव  मा.िश ण सिमतीने टॅब खरेद  कायप ती थेट प तीने अवलंबावी या 
धोरणा मक वषयाक रता ठराव मांक:१७ दनांक ०७/०१/२०२१ नुसार मा यता दली आहे व 
मा. िश ण सिमती या धोरणा मक ठरावास मा. थायी सिमतीनेह  थेट प तीन ेखरेद  करणेसाठ  
तसेच यास व ीय मा यता ठराव मांक ८१८९ दनांक १९/०१/२०२१ माणे मा यता दली 
असून याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील सव 
व ा यासाठ  िन वदा न राबवता थेट प तीने टॅब खरेद  तसेच सदरची खरेद  थेट प तीने Tab 

With Education Contain रा य शै णक संशोधन व िश ण प रषदेने सन २०२१-२२ ची 
मा यता असलेले बालवाड  व प हली ते आठवी  ाथिमक वभागासाठ  व पाचवी ते दहावी 
मा यिमक वभागासाठ  अ यास म टॅब सह त तसेच िश कांनाह  टॅब दे यात यावे जेणेक न 
व ा याना िशक व यासाठ  सुलभ जावे व वेळोवेळ  िश कांना छो यामो या कामासाठ  
महानगरपािलका कायालयाम ये िश णाबाबत या व शासक य कामकाजासाठ  व ा याच ेिश ण 
सोडून जावे लागते यामुळे व ा याचे िश णाकडे दुल  होते सदर कारणे व यामुळे होणारे 
व ा याच े नुकसान हे टाळ यासाठ  िश कांनाह  टॅब दे यात यावेत. तसेच सव िश कांना व 
व ा याना टॅब ची मा हती व वापर याच े ेिनंगह  क शासना या PSU सं था Broadcast 

Engineering Consultants India Limited (BECIL) कंपनी माफत दे यात यावे. तसेच कंपनीचे 
पंपर  िचंचवड म.न.पा.कायालयाजवळ जवळ ेिनंग सटर असावे जेणेक न शाळेतील िश क 
व ाथ  यांचेसाठ  टॅब संबंिधत शै णक सु वधा पुर व यात येतील. यासाठ   Tab with 

Education Contain  खरेद  कर यात यावेत. व याचेबरोबर पाच वषासाठ  वा षक देखभाल 
दु ती खच करार (Annual Maintenance Contract) कर यास क शासना या PSU सं था 
Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL) माफत खरेद  व करार व रत 
कर यात यावा सदरचा संपूण वषय धोरणा मक असून यास मा यता देणेबाबत तसेच सदर या 
कामाक रता होणारा खच ाथिमक िश ण वभागा या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील “ई 
लिनग कूल” या लेखाशीष व मा यिमक िश ण वभागा या सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील “ व वध उप म” या लेखािशषातून कर यात यावा. तसेच सदर योजना पूण 
करणेकामी िनधी कमी पड यास वेळोवेळ  सदरचा िनधी इतर वभागातील अखिचत र कमेतून 
उपल ध कर यात यावा. अथवा सन २०२१-२२ मधील सुधा रत अंदाजप काम ये तरतूद उपल ध 
क न दे याची मा यता देणेबाबत तसेच  ठराव कायम होणेची वाट न पाहता शाळा सु  झालेने 
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व ा याच े शै णक नुकसान होऊ नये याची त परता ल ात घेता मा. शासन अिधकार  व 
मा.िश णािधकार  यांनी मा.िश ण सिमती यांचा मंजूर धोरणा मक ठरावानुसार व रत 
मा.आयु  याच ेमा यतेसाठ  ताव ठेव यास  तसेच व ीय खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००१७                       वषय मांक – ३२ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.सा रका स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव –  

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४३ द.२०/०७/२०२१  

वषय .३२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००१८                       वषय मांक – ३३ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

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

संदभ – मा.सा रका स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव –  

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४४ द.२०/०७/२०२१  

वषय .३३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००१९                       वषय मांक – ३४ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.सा रका स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव –  

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४५ द.२०/०७/२०२१  

वषय .३४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – १००२०                       वषय मांक – ३५ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.सुरेश भोईर    अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.सा रका स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव –  

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४६ द.२०/०७/२०२१  

वषय .३५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – १००२१                       वषय मांक – ३६ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.सा रका स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव –  

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४७ द.२०/०७/२०२१  

वषय .३६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – १००२२                       वषय मांक – ३७ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

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

संदभ – मा.सा रका स ते, मा. वाती काटे यांचा ताव –  

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४८ द.२०/०७/२०२१  

वषय .३७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – १००२३                       वषय मांक – ३८ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.स वता खुळे यांचा ताव –  

       वषय - मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .४० द.२२/७/२०२१  

वषय .३८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – १००२४                       वषय मांक – ३९ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.स वता खुळे, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव –  

       वषय - मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .४१ द.२२/०७/२०२१  

वषय .३९ द र  दाखल करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – १००२५                       वषय मांक – ४० 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.स वता खुळे, मा.माधवी राजापुरे यांचा ताव –  

       वषय - मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .४२ द.२२/०७/२०२१  

वषय .४० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – १००२६                          वषय मांक – ४१ 
दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. वण भालेकर     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५५९/२०२१, द.२७/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .97/01/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
अ जं यतारा सोसायट  प रसरात रा हले या ठकाणी पे ह ंग लाँक बस वणे कामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .65,78,901/- (अ र  र. .पास  लाख अ ठयाह र हजार नऊशे एक फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,61,101/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .65,61,101/- पे ा 40.01% कमी 
हणजेच र. .39,36,004/- + रॉय ट  चाजस र. .68,027/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,800/- 

= एकुण र. .40,21,831/- 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 – १००२७                          वषय मांक – ४२ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. वण भालेकर     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५६०/२०२१, द.२७/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .97/02/2020-2021 अ वये भाग .१२ येथील 
अ जं यतारा सोसायट  प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .74,96,598/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख शहा नव हजार पाचशे अ ठया नव फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,28,248/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,28,248/- पे ा 41.00% कमी हणजेच 
र. .43,82,666/- + रॉय ट  चाजस र. .43,825/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 
र. .44,94,841/- 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 – १००२८                          वषय मांक – ४३ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. वण भालेकर     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५६१/२०२१, द.२७/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .97/03/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
योतीबानगर मंद र प रसरातील र यांचे खड  मु मीकरण व डांबर करण करणे कामी मे.साई भा 

क शन िन.र. .74,98,235/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अ ठया नव हजार दोनशे प तीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,29,885/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,29,885/- पे ा 40.01% 
कमी हणजेच र. .44,57,188/- + रॉय ट  चाजस र. .1,53,098/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 
68350/- = एकुण र. . 4678636 /- 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 – १००२९                          वषय मांक – ४४ 

दनांक – २८/०७/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. वण भालेकर     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५६२/२०२१, द.२७/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .97/04/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
पीनगर रामे र मंद र प रसरातील र यांचे डांबर करण करणे कामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .74,99,296/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार दोनशे शहा नव फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,30,946/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,30,946/- पे ा 41.00% कमी हणजेच 
र. .43,84,258/- + रॉय ट  चाजस र. .56,222/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 
र. .45,08,830/- 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 – १००३०                          वषय मांक – ४५ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.नीता पाडाळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर   

संदभ – मा.नीता पाडाळे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       कु.साई कवडे, ा १२ वषा या मुलाने आ ापयत १०० हुन अिधक गड क ले मंती करत 
हमालयातील लेह लदाख येथील टोक कां ा िशखर बेस कॅ प १६३३९ फुट िशखर चढाई केले 
आहे तसेच अ का खंडातील सव च िशखर किलमांजारो १८८८४ फुट, युरोप खंड तील ए ुस 
िशखर १८५१० फुट चढाई करणारा आिशया खंडातील सवात लहान मुलगा आहे. या या सहासी 
कामिगर ची व ड बुक ऑफ रेकॉडस लंडन, तसेच आिशया बुक ऑफ रेकॉडस, इं डया बुक ऑफ 
रेकॉडस म ये न द घेतली गेली आहे. तर  कु.साई कवडे यास उ राखंड येथील भािगर थी (२ उंची 
२१३६५ फुट) िशखर चढाई कर यासाठ  महापािलका डा धोरणानुसार आिथक सहा य अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १००३१                          वषय मांक – ४६ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

सुचक – मा.नीता पाडाळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर   

संदभ – मा.नीता पाडाळे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव – 

       मा.महापौर यांचेकड ल प  .महा/का व/९५३/२०२१ द.०९/०७/२०२१ अ वये 
लोकशा हर  आ णाभाऊ  साठे   बोधन   पवािनिम     द.०१/०८/२०२१   ते  
०५/०८/२०२१ पयत महापािलके या वतीने वे बनार प दतीने व वध बोधना मक काय मांचे 
आयोजन करणेबाबत कळ वले आहे. को वड-१९ ची पा भूमी ल ात घेता सावजिनक ठकाणी 
काय म करणे श य  नाह . वे बनार प दतीने या यानमाला आयो जत करणेत येणार आहे. 
या माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सा ह यर  लोकशा हर आ णाभऊ साठे 
बोधनपव िनिम  बे वनार प दतीने या यान मालेचे आयोजन द.०१/०८/२०२१ ते 

०५/०८/२०२१ या कालावधीत करणेत येणार आहे. तसेच संबंिधत सं थेचे अ य  व कायकत  
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यांचेशी वचार विनमय क न काय म िन त केलेले आहेत. सदर काय मासाठ  आ प 
कालावधी अस याने कोटेशन न माग वता थेट प दतीने तावात नमूद माणे 
र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) खच करणेस मा यता देणेत येत आहे.        

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

 
ठराव मांक – १००३२                          वषय मांक – ४७ 

दनांक – २८/०७/२०२१      

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

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव - 
       पंपळे गुरव येथील कुल वािमनी म हला बचत गट हा १२ वषापासून म हला स मीकरण 
व या या आिथक उन ी कर ता कायरत आहे, पंपर  िचंचवड शहरात मेाचा चहाची लोक यता 
पहाता या बचतगटास पंपर  िचंचवड मनपा भवन व वायसीएम णालय येथे मेाचा चहा क  
चाल वणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

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

 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

       
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१३६६/२०२१  
दनांक - ३०/०७/२०२१  

 

                 
                                          (उ हास बबनराव जगताप) 

     नगरसिचव 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
      पंपर  - ४११ ०१८ 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/२६३/२०२१ द.१९/७/२०२१ वषय .१९ चे लगत) 
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( .उ ान/२/का व/४८३/२०२१ द.१९/७/२०२१ वषय .२० चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/१८०/२०२१ द.१६/७/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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