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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५१ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- ०१/१२/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

०१/१२/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकड ल प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय े आयो जत 

करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य 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 बारण े

६. मा.बुड सुवणा वकास 

७. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

८. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

९. मा.सुल णा राजू धर 

१०. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

११. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१२. मा.बाप ूउफ श ु न िसताराम काटे 

१३. मा.भालेकर वण महादेव 

१४. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१५. मा.पाडाळे िनता वलास 

 यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा. जत  वाघ- 

अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.राजन पाट ल- 

शहर अिभयंता, मा.रॉय- आरो य वै क य अिधकार , मा.कोळंब-े मु य लेखा अिधकार , 

मा.लोणकर, मा.इंगळे, मा.खोत- उप आयु , मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.कुलकण - सह शहर 

अिभयंता, मा.बोदडे, मा.देशमुख, मा.िशंदे, मा.गायकवाड- सहा यक आयु , मा.पा टल, मा.पवार, 

मा.जंुधारे, मा.काळे, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.घोडे, मा.धुमाळ, मा.गलबले, मा.नरोना- कायकार  

अिभयंता, मा.पा टल- ाचाय, मा.गोफण-े सहा आरो य अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते. 
---------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आलेल े वषय घेणेत आले. 
वषय .३३) मा. थायी सिमती ठराव .१०७०२ द.२५/११/२०२१ मधील दु तीबाबत. 

मा.भोईर सुरेश िशवाजी व मा.बाप ूउफ श ु न काटे यांचा ताव. 

वषय .३४)कै.अ णासाहेब मगर यां या जीवनावर ल पु तके खरेद  करण े बाबत. मा.भोईर     
सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

वषय .३५)थेरगाव येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दलीप वगसरकर अकॅडमी या 
पॅ हेिलअन या व ुत वषयक कामाबाबत. मा.अिभषेक बारणे व मा.भोईर सुरेश 

यांचा ताव. 

वषय .३६) महापर िनवाण दनी ६ डसबर २०२१ रोजी आरो य िशबीराचे आयोजन कराणेबाबत. 

मा.संतोष  कांबळे व मा.राजू बनसोडे यांचा ताव. 

वषय .३७) तरतुद विगकरणा बाबत. मा.अिभषेक बारण ेव मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .३८) थाप य इ े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामाम य े

वाढ/ घट करणेबाबत. मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .३९) थाप य इ े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामाम य े

वाढ/ घट करणेबाबत. मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या भाग  13 मधील कामां या तरतुद म य े

वग करण क न वाढ करणेबाबत. मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा 
ताव.  

वषय .४१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या वकास कामां या तरतुद म य ेअंतगत वग करण 

क न वाढ करणेबाबत. मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
----------- 

अ)मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४९ द.२५/११/२०२१ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे      
  मा.सभापती यांनी कट केले. 

आ)मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५० द.२५/११/२०२१ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे   
   मा.सभापती यांनी कट केले. 

--------- 
ठराव मांक- १०७६३                         वषय मांक- ०१ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ  

संदभ- मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .५० द.१४/१०/२०२१. 
वषय :- आ मक श  वृ गत क न जनमानसात नवचैत य जागृत करणारा जागर ी श चा 

हा आगळावेगळा उप म राब व याबाबत.  

वषय .०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक- १०७६४                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य अ मु य 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ  

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/२९८/२०२१, द.१८/११/२०२१.  

वषय:- भाग . १४ मोहननगर, काळभोरनगर, ड -३/ ड -१ लॉक व प रसरातील र याचे 

आव यकतेनुसार मजबुतीकरण व सुधारणा करण.े 

वषय .०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- १०७६५                         वषय मांक- ०३ 
दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- व ुत 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ  

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०४/का व/१०७१/२०२१, द.१८/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .15-03/2021-2022 अ वय ेमनपा या 
वाय.सी.एम. णालय़ाम य े फायर हाय ंट िस ट मचे नुतनीकरण करणे., िन वदा 
र. .41,22,667/- + GST (अ र  र. .ए केचाळ स लाख बावीस हजार सहाश ेसदुस   फ  + GST) 

पे ा -5.6% कमी या िन वदा मंजूर दरान े लघु म दराचे ठेकेदार मे. लॉजीटेक फायर 

टे नॉलॉजी  यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेया अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७६६                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य ह मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/का व/९२८/२०२१, द.१२/११/२०२१. 

 मा.कायकार  अिभयंता यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते 

११)   मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७६७                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- वै क य मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/११६२/२०२१, द.२२/११/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे वै क य मु य कायालयांतगत कुटंूब क याण वभागाक रता सन २०२०-२१ ची 
“अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर मुळ / सुधा रत तरतुद र. . ३,२४,५०,०००/- इतक  

करणेत आली आहे. 

अ.  लेखािशष तरतुद वाढ घट 

१ अ थायी आ थापना ३,२४,५०,०००/- ---- २०,००,०००/- 

२ बोनस तथा सानु ह अनुदान ४५,१०,०००/- २०,००,०००/- --- 

सदरचे लेखािशषावर द.२२/१०/२०२१ अखेर र. .२,२८,५३,५५५/- इतक  तरतुद िश लक आहे. 

यातील र. . २०,००,०००/- तरतुद “बोनस तथा सानु ह अनुदान” या लेखािशषावर वग करण े

आव यक आहे. यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड मधील 

करण ७ तरतुद २(१) नुसार अ थायी आ थापना लेखािशषातुन २०,००,०००/- बोनस तथा 
सानु ह अनुदान लेखािशषावर वग करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७६८                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- औ ोिगक िश ण 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ स/ं०४/का व/९६६/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केल े माण.े 

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना देणेक रता    मा.अित.आयु सो. 
यांचेकड ल आदेश मांक:औ स/ं०४/का व/६०२/२०२, दनांक: १७/०६/२०२१ अ वय े

द.१४/०६/२०२१ ते द. १३/१२/२०२१ या सहा म हन े कालावधीसाठ  एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात एक त र. .३०,०००/- (अ र  र. . तीस हजार फ .) नेमणूक दे यात 

आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.१३/१२/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. खाली नमूद 

केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी म.ेउ च 

यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार म.ेउ च 

यायालयाचे आदेशानुसार मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. 

अनु. . नाव पदनाम 

१ ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी. काळोख े व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 
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उपरो  अन.ु .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका 
.२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे यां या आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा 

स लागार यां या अिभ ायानुसार दनांक : १५/१२/२०२१ ते दनांक : १४/०६/२०२२ पयत सहा 
म हन ेकालावधी कर ता हंगामी िनयु  देणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७६९                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/२०९/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या १०५ ाथिमक शाळा, मा यिमक 

वभागाचे १८ मा यिमक व ालय व मनपाचे २ औ ोिगक िश ण क  (आयट आय) येथे 

मनु यबळा ारे वग खो या साफसफाई करणेकामी १८६ कामगार, यांिञक  प दतीन ेशौचालय व 

मुता-या साफसफाई करण े कामासाठ  ४६ कामगार व ेञीय कायालयानुसार 9 सुपरवायजर 

पुर वण ेया कामासाठ  २ वष कालावधीक रता आरो य मु य कायालयामाफत िन वदा नोट स . 

०८/२०१८-१९ िस द क न म.े क इं डया ा.िल. यांचे लघु म दर (L-1)सादर केलेला िन वदा 
अंदाजपञक य रकमेपे ा ०.०८% ने जा त दर वीकृत क न कामकाज आदेश देणेत आलेला 
आहे.  सदर िन वदेची मुदत  15/११/२०२१ रोजी संपु ात आलेली असुन, न वन िन वदेची कायवाह  

सु  आहे. या कामकाजाकर ता अंदाजे १म हना कालावधी लागणार असलेन,े तोपयत मुदतवाढ 

देवून याकामी येणा-या र. .72,03,223/-  इतके अथवा य  होणा-या खचास १ म हना 
कालावधीकर ता तथा िन वदा या पुण होवून य  कामकाज सु  होईल यापैक  जे थम 

होईल तसेच महारा  शासनामाफत कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील 

बदलानुसार वेतन अदा करणेस व य  येणा-या खचास महारा  महापािलका अिधिनयम ७३ 

(क) नुसार मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील 

मे. स इं डया ा.िल यांचे सदर कामाकर ता द.१६/११/२०२१ पासून १ म हन े कालावधीसाठ  

मुदतवाढ व र. .७२,०३,२२३/- इत या  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

३ ी. लांडग ेिनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी. दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती. बोरस ेवृंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- १०७७०                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- उदयान 

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उदयान/२/का व/६७४/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.अित.आयु (१) यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे उ ान वभागास ३ वष कालावधीसाठ  आव यक असणार  खेळणी दरकरार (Rate 

contract)प दतीन ेपुर वण ेव बस वणेबाबतची उदयान वभागाची िन वदा नोट स .४/२०१८-

१९काढणेत आलेली होती.सदरचे कामकाज मे.अर हंत इंड ज यांना आदेश 

.उ ान/२/का व/१४५/२०१९ द.२०/२/२०१९ अ वय े ३ वष कालावधीसाठ  अंदाजप कय 

र. .४,००,००,०००/-  पे ा -३.००% कमी  दरान े र. .३,८८,००.०००/- देणेत आलेल ेआहे.कामाची 
मुदत १९/०२/२०२२ अखेर आहे. मनपाची सव उ ान ेनागर कांसाठ  खुली करणेत आली असलेन ेव 

थाप य/उ ान वभागामाफत न यान े उ ान े वकिसत करणेत आलेली आहेत व ती 
नागर कांसाठ  खुली करावयाची  आहेत. व  मनपाचे सव े ीय कायालयातील उ ानांमधील 

खेळ यांचा आढावा घेतला असता १० कारची  ५७ खेळणी आव यक आहेत. यासाठ  िन वदा 
मंजुर दरानुसार एकुण र. . ९९,९८,८६६/-  इतका खच  येणार आहे. स या िन वदा रकमेम य े

र. .१६,२९,०९३/-  र कम िश लक असलेन े र. .८३,६९,७७३/-  इतका  खच जा त  होणार 

असलेन े यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७७१                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/१०१७/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/16/2021-22 अ वय े सन २०२१-२२ 

क रता भाग .१६ म य े कवळे, िशंदेव ती व गु दारा प रसरात खड मु म व बीबीएम 

प दतीन े र याचे चर, कॉस ट व ख डे भरण.े  कामी M/s.omabhishek associates 

िन.र. .2694931/- (अ र  र. .सवीस लाख चौ-या नव हजार नऊश ेएकतीस फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2634981/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2634981/- पे ा 37.17% कमी हणजेच 

र. .1655559/- +रॉय ट  चाजस र. .82186/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .59950/- = एकुण 

र. .1797695/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७७२                         वषय मांक- १० 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/१०१८/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/40/2021-22 अ वय े सन २०२१ - २२ 

क रता भाग .१८ मधील मनपा इमारतींची  देखभाल दु ती काम े  करण.े कामी M/s. 

Shivkumar Construction िन.र. .3699851/- (अ र  र. .छ ीस लाख न या नव हजार आठश े

ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3669851/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3669851/- पे ा 
31.86% कमी हणजेच र. .2500636/- +रॉय ट  चाजस र. .25676/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .30000/- = एकुण र. .2556312/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े

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

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७७३                         वषय मांक- ११ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/१०१९/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/19/2021-22 अ वय े सन २०२१-२२ 

क रता भाग .१६ मधील रावेत भागातील गु दारा प रसरातील थाप य वषयक काम े

करण.े  कामी M/s. JADHAV CONSTRUCTION CO िन.र. .2698790/- (अ र  र. .सवीस लाख 

अ या नव हजार सातश े न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .2665090/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .2665090/- पे ा 36.36% कमी हणजेच र. .1696063/- +रॉय ट  चाजस 

र. .11377/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33700/- = एकुण र. .1741140/- पयत काम क न 
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घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७७४                         वषय मांक- १२ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/१०२०/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/15/2021-22 अ वय े सन २०२१-२२ 

क रता भाग .१६ म य ेरावेत भागात खड मु म व बीबीएम प दतीन ेर याचे चर, कॉस ट व 

ख डे भरण.े कामी M/s. AJINKYA SURENDRA PATIL िन.र. .2687854/- (अ र  र. .सवीस लाख 

स याऐंशी हजार आठश े चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .2627904/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .2627904/- पे ा 38.99% कमी हणजेच र. .1603284/- +रॉय ट  चाजस 

र. .82186/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .59950/- = एकुण र. .1745420/- पयत काम क न 

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

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

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७७५                         वषय मांक- १३ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- फ े ीय 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई  
संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .फ ेका/िन-४/का व/६१७/२०२१, द.२२/११/२०२१. 

 मा. े ीय अिधकार  यांची िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 20) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 

दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 



9 
 

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

 
ठराव मांक- १०७७६                         वषय मांक- १४ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई  
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता( व) यांचे प  . वमुका/८/का व/५६०/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता( व) यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल (िन वदा .१५/२५-२०२१-२२) अ वय े भाग .१४ व १५ मधील 

उ ानातील व ुत यव थेचे देखभाल दुर ती करणेबाबत मे. वण इले कल स हसेस 

िन.र. .४६,७९,३६८/-(अ र  र कम . शेहचाळ स लाख एकोणऐंशी हजार तीनश ेअडूस  फ ) 

पे ा २७.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७७७                         वषय मांक- १५ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई  
संदभ- मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं०५/का व/१५६८/२०२१, द.२२/११/२०२१. 

 मा.उप आयु (भांडार) यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या मा. थायी सिमती सभागृहाक रता ोजे टर, वेबकॅम व यानुषंगीक इतर 

सा ह य खरेद कामी महाटडर या पोटलवर ई-िन वदा सुचना .६३/२०२१-२२  िस द क न 

माग व यात आले या िन वदांम य ेमे.टॆक ९ स हसेस, िचंचवड यांनी दर कमी क न फेरसादर 

केलेली िन वदा एकूण र. .२२,७९,७००/- लघु म ा  झाली असुन िन वदा अंदा जत कंमत 

एकूण र. .२२,९५,०९१/- पे ा ०.६७% ने कमी असुन वकृत कर यात आलेली  आहे. मे.टॆक ९ 

स हसेस, िचंचवड  यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
अस यान ेसदर ोजे टर, वेबकॅम व यानुषंगीक इतर सा ह य खरेद  करणेकामी हॊणारा खच 

एकूण र. .२२,७९,७००/- चे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७७८                             वषय मांक- १६ 

दनांक- ०१/१२/२०२१          वभाग-म यवत  सा ह य भांडार 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई          अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०४०/२०२१, द.२४/११/२०२१. 
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वषय:- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 

इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय प रसराची ( र ते व पाक गसह गाडन ) तसेच 

णालयातील ड ट व ेनेज लाईनची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 

ठेकेदाराकडून (स हस कॉ ॅ ट प दतीन)े ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे, 
रसायन ेव मनु बळाचा वापर क न यां क प दतीन े(Mechanized Cleaning) साफसफाई 

व व छता क न घेणेबाबत. 

वषय .१६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- १०७७९                         वषय मांक- १७ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७३५/२०२१, द.२४/११/२०२१. 

 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/15/2021-2022 अ वय े भाग .१३ 

साईनाथनगर व भागातील व वध ठकाणी जुन ेपे ह ंग लाँक दु त करण ेन वन पे ह ंग लाँक 

बस वण े व थाप य वषयक काम े करण े कामी मे.अिनकेत एंटर ायजेस िन.र. .4497768/- 

(अ र  र. .च वेळ स लाख स या नव हजार सातश े अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .4483518/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4483518/- पे ा 36.01% कमी हणजेच र. .2869003/- 

+रॉय ट  चाजस र. .5190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14250/- = एकुण र. .2888443/- 

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

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

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७८०                         वषय मांक- १८ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा क प 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भामा/पाप ु क प/अ-१/२७३/२०२१, द.२५/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केल े माण.े 

भामा आसखेड धरणातून पंपर  िचंचवडमहानगरपािलकेस घरगुती वापरासाठ  ६०.७९ 

द.ल.घ.मी. बगर िसंचन पाणी आर ण मंजुर  ा  झालेली आहे. सदर मंजुर स भामा आसखेड 
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धरणाजवळ मौजे वाक  तफ वाडा येथील गट . २३, २५, २८ व ३६ पैक  अस ेएकुण १.२० हे टर 

े  २०० द.ल.िल. ित दनी मतेचे अशु द जलउपसा क ासाठ  जॅकवेल, अॅ ोच ीज व 

सब टेशन इ. बांधणेसाठ  जलसंपदा वभागाची जमीन सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या ५ 

वषा या कालावधीसाठ  भाडेप याची एकुण र. .१,२०,१६,६६८/-(अ र  र. .एक कोट  वीस लाख 

सोळा हजार सहाश ेअडुस  फ ) कायकार  अिभयंता, चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुण ेयांना 
अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७८१                         वषय मांक- १९ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- नगररचना व वकास 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .नर व/का व/३६/२०४/२०२१, द.२५/११/२०२१. 

 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केल े माण.े 

मौजे पंपळे गुरव येथील मंजूर वकास योजनेतील आ. . ३५५ (C.P.G) लहान मुलांचे 

खेळाचे मैदान वकिसत करण ेहे सदर गावांचा सवागीण वकास हो या या ीन ेआव यक असुन 

यासाठ  भूसंपादन कराव ेलागणार आहे. तसेच सदर आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनान े

घेणेकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक असुन ( याम ये 
भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते 

सव ण,मोजणी करण ेइ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- १०७८२                         वषय मांक- २० 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- क े ीय 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ-मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/७७१/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

मा. े ीय अिधकार  यांची िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ (१ ते १) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माण े

संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे 

अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७८३                         वषय मांक- २१ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभा/ं१५/का व/४४५/२०२१, द.२४/११/२०२१. 

 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केल े माण.े 

भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.१४/०३/२०२०आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम (४१ व ५०), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ  

ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या  Covid Care Center 

वInstitutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेल ेकमचार  यांना गरजेनुसार 

जेवण व ना ाउपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक १०/२०२०-२१ अ वय े ा  झालेला 
लघु म दर पये १८०/- ित दन ित य  यानुसार एकूण १५ पुरवठादार िन त करणेत 

आलेल े आहेत. यानुषंगान े िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.१८/०४/२१ अखेर 

र. .१८०/- ित दन ित य  व द.१९/०४/२१ पासून पये २३०/- ित दन ित य  

या माण ेसंबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा 
पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन 

वषया या स व तर तपिशलाम य े नमुद केले या कालावधीम य े होणा-या र. .३३,०८,७८०/-

(अ र  र. .तेहतीस लाख  आठ हजार सातश े ऐंशी फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार 

मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचे बरोबर काय र करारनामा क न 

घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७८४                         वषय मांक- २२ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं०५/का व/१५९३/२०२१, द.२५/११/२०२१. 
 मा.उप आयु (भांडार) यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम खरेद कामी िस द 

कर यात आलेली िन वदा  GEM Bid No.GEM/2021/B/1166727 अ वय े लघु म िन वदाकार 

मे.िस  कॉपीयर &  टुडंट क युमर टोअर, पंपर  व मे.आनंद एज सी यांचे कडून मनपा या 
व वध वभागांना आव यक A-4 व िलगल पेपर रम येक  2500 रम महारा  शासना या 
उ ोग, उजा व कामगार वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-2014/ . .82/भाग-III/ उ ोग-4, 

द.01/12/2016 मधील 3.3.2 मधील तरतूद नुसार िन वदा मंजुर दरान ेकरारनामा क न खरेद  व 

सदर खरेद साठ  होणारा खच एकूण र. .10,00,000/- + कर ला मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७८५                         वषय मांक- २३ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- नगरसिचव 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/१२७३/२०२१, द.२६/११/२०२१. 

 मा.नगरसिचव यांची िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-
यांनी रजा मंजूर कामी वनंती अज सादर केलेल ेआहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती अजानुसार 

सोबतचे प  अ म ये दश वले माण ेरजा मंजुर  कामीचे तावास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७(तीन) अ वये मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७८६                         वषय मांक- २४ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- डा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/१५४/२०२१, द.२५/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केल े माण.े 

हॉक  इं डया यां या मा यतेने, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  िचंचवड पोिलस 

आयु ालय व हॉक  महारा  यांचे संयु  व मान े - ११ वी हॉक  इं डया व र  पु ष रा ीय 

चॅ पयनिशप पधा २०२१ चे आयोजन द. ११ ते २२ डसबर २०२१ रोजी मेजर यानचंद हॉक  

पॉिल ास टे डयम, नेह नगर, पंपर  – ४११ ०१८ येथे करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 

र. .३२,२५,९७४/-चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व पी. ह .सी. ले स बॅनस 

छपाई क न होड जवर दश त करणे, पधा अनुषंगान े डा सा ह य खरेद  ई. कोटेशन नोट स 

िस  क न करणेस, खेळाडू व पंच पदािधकार  यांची वाहतूक यव था करणेकामीचा खच हा 
डा वभागाचे “रा ीय व आंतररा ीय डा पधा” या लेखािशषावर खच  टाक यास तसेच पधा 

ठकाणी पधा काळात एल.ई.ड . न व एल.ई.ड . कोअर बोड यव था करण ेबाबतचा खच हा 
मा हती व जनसंपक वभाग यांचे संबंिधत लेखािशषा मधून करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७८७                         वषय मांक- २५ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/१०४०/२०२१, द.२६/११/२०२१. 

 मा.अित.आयु (१) यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/27/2021-22 अ वय े भाग . ८ मधील 

जे लॉक, एस लॉक व इतर ठकाण या र यांची  हॉटिम स प तीन ेडांबर करण करण.े  कामी 
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मे.एम.पी. धोञे कं शन िन.र. .82,52,350/- (अ र  र कम पये याऐंशी लाख बाव न 

हजार तीनश ेप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,91,750/- 

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

र. .81,91,750/- पे ा 36.99% कमी हणजेच र. .51,61,622/- +रॉय ट  चाजस र. .55,987/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,600/- = एकुण र. .52,78,209/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७८८                         वषय मांक- २६ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/१०४१/२०२१, द.२६/११/२०२१. 

 मा.अित.आयु (१) यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/108/2020-21 अ वय े भाग .६ मधील 

धावडेव ती व प रसरातील र यांचे डांबर करण करण.े कामी मे.परमानंद ए कृपलानी 
िन.र. .59,89,485/- (अ र  र कम पये एकोणसाठ लाख एकोणन वद हजार चारश ेपं याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .58,77,235/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,77,235/- पे ा 
12.06% कमी हणजेच र. .51,68,440/- +रॉय ट  चाजस र. .10,083/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,12,250/- = एकुण र. .52,90,773 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७८९                         वषय मांक- २७ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता( व) यांचे प  . वमुका/५/का व/८५४/२०२१, द.२६/११/२०२१. 
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 मा.सह शहर अिभयंता( व) यांची िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.   Ele/Ho/FZ/ 23/01/2021-22 अ वय ेफ े ीय 

कायालय अंतगत पीनगर तळवडे भाग .12 मधील न यान ेहोणा-या ड .पी. व इतर र यावर 

दवाब ीची यव था करण ेव अनुषंिगक कामे करण.े (2021-22) कामी  मे. वमलाई इले क 

काप रेशन िन.र. . 3020189/- (अ र  र कम पये तीस लाख वीस हजार एकश ेएकोणन वद 

फ )  पे ा 19.91% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान ेर.  2418869/-  पयत काम क न 

घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७९०                         वषय मांक- २८ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.िश ण सिमती ठराव .६१. द.१८/१०/२०२१. 
वषय:- पंपर  िचचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील इ.१ ली ते इ.८ वी तील व ाथासाठ  

प नालाल यु झक कंपनी या पु तकवाणी यां यामाफत मनपा या ित शाळा डजीटल 

लाय र साठ  २०५ ऑ डओबु सचा खरेद  कर याबाबत. 

वषय .२८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- १०७९१                         वषय मांक- २९ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.िश ण सिमती ठराव .६०. द.१८/१०/२०२१. 

वषय:- पंपर  िचचवड महानगरपािलके या इ.१ ली ते इ.१० वी तील व ाथाना पंदन यु झक अँड 

डा स अकॅडिमक सं थेमाफत संगीत आ ण नृ य िश ण देणेबाबत. 

वषय .२९ चा वचार द.१५/१२/२०२१ या सभे यावेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- १०७९२                         वषय मांक- ३० 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- ड े ीय 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा.सहा.आयु  यांचे प  .ड ेका/३/का व/५३५/२०२१, द.२२/११/२०२१. 

 मा.सहा.आयु  यांची िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 8) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघ म 

दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७९३                         वषय मांक- ३१ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- ड े ीय 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा.सहा.आयु  यांचे प  .ड ेका/३/का व/५३६/२०२१, द.२२/११/२०२१. 

 मा.सहा.आयु  यांची िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 4 ) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघ म 

दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७९४                         वषय मांक- ३२ 

दनांक- ०१/१२/२०२१      वभाग- अ े ीय आरो य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ केा/आ/२/का व/५१५/२०२१, द.२६/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालय आरो य वभागाचे सन – २०२१-

२२ चे मुळ अदांजप काम य े “धुर करणासाठ  वाहन भा यान े घेण“े या लेखािशषावर 

र. .५,५०,०००/-, “औ णीक धु रकरण इंधन खच” या लेखािशषावर र. .८,८०,०००/- व “अ थायी 
अ थापना” या लेखािशषासाठ  र. .१,१०,०००/- एवढ  मुळ तरतुद  करणेत आलेली आहे. या ३ 

लेखािशषासाठ  माहे. माच – २०२२ अखेर बल अदा करणेकामी तरतूद अपुर  पडणार आहे. 

“खाजगीकरणा दारे साफसफाई“ या लेखािशषावर  सन २०२१-२२ या आिथक वषात 

र. .९,६८,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली  आहे. अ ा पयत र. .४,५५,४५,९०६/- खच 

झालेला अस यान ेर. .५,१२,५४,०९४/- िश लक असून यातून “धुर करणासाठ  वाहन भा याने 
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घेण“े या लेखािशषावर र. .४,००,०००/-, “औ णीक धु रकरण इंधन खच” या लेखािशषावर 

र. .६,००,०००/- व “अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- अस े एकूण 

र. .१३,००,०००/- इतक  तरतूद वग करण करणे श य आहे. यामुळे“ खाजगीकरणा दारे 

साफसफाई” या लेखािशषावर ल र. .१३,००,०००/- तरतूद “धुर करणासाठ  वाहन भा यान े

घेण“े,“औ णीक धु रकरण इंधन खच” व “अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर वग करणा दारे 

उपल ध करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- १०७९५                        वषय मांक- ३३ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश िशवाजी    अनुमोदक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे 
संदभ- मा.भोईर सुरेश िशवाजी व मा.बाप ूउफ श ु न काटे यांचा ताव. 

मा. थायी सिमती ठराव .१०७०२ द.२५/११/२०२१ मधील “देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे” हा मजकूर वगळ यात यावा आ ण या ऐवजी “मा यता 
दे यात येत आहे” असा मजकूर नमूद कर याची दू ती कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७९६                        वषय मांक- ३४ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.   

पुण े ज ाचे िश पकार कै. खा. आ णासाहेब मगर यांनी पंपर  िचंचवड 

महानगरपालेकेची थापना केली असून या शहरा या जडणघडणीम य े िसंहाचा वाटा आहे. या 
सं थेमधील नगरसेवक, अिधकार , कमचार  व मनपा ह तील नागर कांना यांची व तृत मा हती 
हावी. तसेच महापािलकेला भेट देणा-या व वध मा यवर, अ यागत यांना कै.अ णासाहेब मगर 

यां या कायाची ओळख होणा या उ ेशान ेभेट व पात पु तक देणेकामी “कमयोगी अ णासाहेब 

मगर काळ, य व व कतृ व ” हे डॉ. सौ.सीमा सागर काळभोर िलखीत संशोधना मक पु तक 

आहे. तर  महापािलके या ंथालयात पु तक उपल ध क न ठेवणे, महापािलकेला भेट देणा-या 
अ यगंताना भेट देण ेव सेवािनवृ  होणा-या कमचा-यांना भेट देण ेकामी एकुण २००० नग पु तके 

वर ल काशक यांचेकडून सवलती या दरात घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०७९७                        वषय मांक- ३५ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ-  मा.अिभषेक बारण ेव मा.भोईर सुरेश यांचा ताव.  

थेरगाव येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दलीप वगसरकर अकॅडमी या 
पॅ हेिलअनचे काम मे.एस.एस. साठे, ढोरेनगर, सांगवी यां या माफत सु  आहे. स या या 
इमारतीचे काम जवळपास पुण झाल ेआहे. या इमारती या कामात अ न ितबंधक यं णा (Fire 

Fighting System) व मॅकेिनकल हेट ंलेशन बस वण े या कामाचा समावेश नस यान े ह काम े

कर यात आलेली नाह त. पंरतु ती इमारत कायम व पी वापरात आणण े कर ता सावजिनक 

सुर े या ु ीन ेवर ल काम ेतातड न ेकरणे आव यक असुन ा कामाकर ता अंदाजे र कम  

३०,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे. सदरची काम े वदयुत वभागाशी संबिधत असुन,  

मे.एस.एस. साठे, ढोरेनगर, सांगवी यां याकडून कडुन पुव वकृत दरान ेअ न ितबंधक यं णा 
(Fire Fighting System) व मॅकेिनकल हेट ंलेशन बस वण े ह वदयुत वषयक काम कर यास व 

र. .३०,००,०००/- खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७९८                        वषय मांक- ३६ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.राजू बनसोडे 
संदभ-  मा.संतोष  कांबळे व मा.राजू बनसोडे यांचा ताव.   

पंपर  िचंचवड मनपा आ ण एच.ए.िल. पंपर  यां या संयु  व मान े भारतर  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या महापर िनवाण दनी ६ डसबर २०२१ रोजी आरो य िशबीराचे 

आयोजन कराव ेया साठ  एच.ए.िल. कंपनीन े वकसीत केले या मिशन दारे शर रा या व वध २५ 

चाच या दहा िमनीटात के या जातात B.P, शुगर, हमो लोबीन, ऑ सजन लेवल या कर ता होणा-
या खचाचा अदायगी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े कर यास व यासाठ  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०७९९                        वषय मांक- ३७ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ-  मा.अिभषेक बारण ेव मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.   

 थेरगावातील पवारनगर नं २ ते सुनधाम सोसायट  या र याम ये येणारा अितउ चदाब 

(EHV) टॉवर सावजिनक सुर े या ीन ेहल वण ेअं यत आव यक आहे. तो टॉवर हल वण ेकर ता 
सन २०२०-२१ तरतुद करणेत आली होती, तथा प ती तरतुद को वड-१९ कर ता वग केली अस यान,े 
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न यान ेतरतुद करण ेआव यक अस यान े तावात नमुद माण ेसन २०२१-२२ कर ता तरतुद 

वग करण आव यक आहे. तावात नमुद माण ेअ. .८ या कामा कर ता र. .७०,००,०००/- 

(अ र  र. .स र लाख) न यान े तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/ घट 
र. .७०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक- १०८००                        वषय मांक- ३८ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

थाप य इ े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग .३ मधील 

वकास कामांना ं तावात नमूद माण े वाढ/ घट करण े आव यक आहे. सन २०२१-२२ चे 

अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माण ेतरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत 

आहे.(वाढ/ घट र. .२,५०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक- १०८०१                        वषय मांक- ३९ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

थाप य इ े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग .७ मधील 

सन २०२१-२२ या नवीन कामाला तरतूद  कमी अस यान े न वन वकास कामांची िन वदा 
काढणेकामी तावात नमुद केले माणे तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट 

र. .३,५०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक- १०८०२                        वषय मांक- ४० 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या भाग  13 मधील कामां या अंदाजप कातील झोिनप,ु थाप य 

वभागाकड ल ाधा यान ेकरावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली 
आहे याअनुषंगान े  थम ाधा यान े करावया या कामांची अंदाजप के तयार क न िन वदा 
वषयक कायवाह  करणेकर ता तरतुद म य ेवाढ करणे गरजेचे आहे. यासाठ  संबंिधत कामां या 
तरतुद म य े तावात नमुद केले माणे वग करण क न वाढ करणेस मा यता देणेत येत 

आहे.(वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 

 
ठराव मांक- १०८०३                        वषय मांक- ४१ 

दनांक- ०१/१२/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या वकास कामां या भाग  ११ मधील कृ णानगर प रसरातील 

र यांचे कडेन े फुटपाथ व इतर थाप य वषयक काम े करण े या कामास भांडवली काम े

लेखािशषाखाली सन २०२१-२२ या अंदाजप कात १,४७,०००/- इतक  तरतुद ठेव यात आली होती. 
ठेकेदारान ेआ ापयत १००%  काम पुण केले असून ठेकेदारास उवर त काम क न  बल अदायगी 
कर यासाठ  ३,६०,०००/- इतक  तरतुद अपुर  पडत अस यामुळे या वभागाअंतगत तावात 
नमुद केले माणे कामामधुन . .३,६०,०००/- इतक  र कम वग कर याचा तावास मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,६०,०००/-) 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
------------ 

 
(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
 

 
 

                
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१८८२/२०२१ 
दनांक -  ०२/१२/२०२१ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( . था/िन/ह-मु य/का व/९२८/२०२१ द.१२/११/२०२१ वषय .४चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/का व/९२८/२०२१ द.१२/११/२०२१ वषय .४चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/का व/९२८/२०२१ द.१२/११/२०२१ वषय .४चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/६१७/२०२१ द.२२/११/२०२१ वषय .१३चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/६१७/२०२१ द.२२/११/२०२१ वषय .१३चे लगत)
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 ( .फ ेका/िन-४/का व/६१७/२०२१ द.२२/११/२०२१ वषय .१३चे लगत) 
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( .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/६६९/२०२१ द.२३/११/२०२१ वषय .२०चे लगत) 
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( .नस/१/का व/१२७३/२०२१ द.२६/११/२०२१ वषय .२३चे लगत) 
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( .नस/१/का व/१२७३/२०२१ द.२६/११/२०२१ वषय .२३चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/५३५/२०२१ द.२२/११/२०२१ वषय .३०चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/५३५/२०२१ द.२२/११/२०२१ वषय .३०चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/५३६/२०२१ द.२२/११/२०२१ वषय .३१चे लगत) 

 


