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

कायप का मांक – २३२ 
(सभावृ ांत) 

 
 

दनांक – २२/०७/२०२१                          वेळ – दु.२.३० वा. 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २२/०७/२०२१ 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.फुगे िभमाबाई पोपट 
७. मा.सुल णा राजू धर 
८.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
९.    मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
१०.   मा.यादव मीनल वशाल 
११.   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.राजन 
पाट ल – शहर अिभयंता, मा.डॉ.राय – आरो य वै कय अिधकार , मा.नाळे – उपसंचालक 
नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.लोणकर – उप आयु , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, 
मा.जोशी, मा.देशमुख, मा.बहुरे, मा.गायकवाड – सहा यक आयु , मा.मुंढे – .िश णािधकार  
(मा यिमक िश ण), 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.गलबले, 
मा.भोसले, मा.पवार, मा.धुमाळ, मा.देसले, मा.राऊत – कायकार  अिभयंता, मा.पानसरे – शासन 
अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा 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 .३५) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील णांना 
व िनयु  कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत.(मे.बीग  
रे टॉरंट बार) 

वषय .३६) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील णांना 
व िनयु  कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत.(मे.जोशी बंधू 
केटरस)  

वषय .३७) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील णांना 
व िनयु  कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत.(मे.सा व ी 
म हता वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया.)  

वषय .३८) भाग .७ येथील फुगे माने तालीम येथे नवीन अ ावत इमारत बांधणे.  
वषय .३९) ह े य कायालय अंतगत वाढ/घट करणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश 

भोईर यांचा ताव. 
वषय .४०) महापािलका आ कटे ट पॅनेलवर घेणेबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर 

यांचा ताव. 
वषय .४१) सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील न वन कामे काढणेसाठ  तरतुद  म ये वाढ/ 

घट करणेबाबत. – मा.संतोष कांबळे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
वषय .४२) शहरातील सव घो षत अघो षत झोपडप ट मधील अ त वात असणा-या कुटंुबांना 

आरो याची िनगा राख यासाठ  व छता कट पुर वणेबाबत (सन २०२०-२०२१ 
साठ ) – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

वषय .४३) पंपर  भाजी मंडई येथील आर ण .१३३ येथील वाहनतळाचे भाडे माफ 
करणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा. मीनल यादव यांचा ताव. 

वषय .४४) सन २०२१-२०२२ या अथसंक पातील इ े य कायालयातील कामां या 
तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा 

ताव. 
वषय .४५) पंपर  िचंचवड शहरातील पा कग पॉिलसीनुसार थाप य वकास कामे करणे हे 

काम करणेसाठ  अंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील रस यावर ल अनिधकृत पा कग 
केलेली वाहने टो हंग हॅन या मदतीने उचलने कामाकर ता तरतूद विगकरण 
करणेबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

वषय .४६) मा. थायी सिमती ठराव .९८८३ द.०७/०७/२०२१ म ये दु ती करणेबाबत. -  
मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

---------- 
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ठराव मांक – ९९४०                           वषय मांक – १ 
दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/५२७/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       वषय – ऑटो ल टर येथे अितद ता वबागातील १६ आयसीयु बेड वाढ वणेबाबत.. 

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

----------- 
 
ठराव मांक – ९९४१                           वषय मांक – २ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/०४/का व/७९३/२०२१, द.२४/०६/२०२१ 
       वषय -  थेरगावातील बला हॉ पीटल समोर ल हॉटेल होमटेल जवळ ल र ता   

                ं द करणात येणारे म.रा. व. व.कंपनीचे उ च दाब खांब व तारा हल वणेबाबत.  

       वषय .२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९९४२                           वषय मांक – ३ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/२६७/२०२१, द.२८/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       महानगरपािलके या दवाखाने व णालयांसाठ  बेडिशट, सोलापुर  चादर व लकेट 
मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत यांचेकडून दर करारानुसार करारनामा न करता थेट 
प तीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या र. .51,44,223/- (अ र  र. .ए काव ण लाख 
च वेचाळ स हजार दोनशे तेवीस फ ) चे खचास मा यता व मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ 
मया दत यांचेबरोबर करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९४३                           वषय मांक – ४ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – ह े य, जलिन:सारण 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .ह ेका/जिन/का व/२२४/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच े ह भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक यां क  
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प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे कामी मे.मिनष असोिसए स हे ठेकेदार काम क रत 
आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ 
वषाचा असुन कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती (Performance)  

वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदत वाढ देणेत येईल. 
तसेच दोन वषानंतर येक वष  िन वदा दरात १०%  वाढ केली जाईल असे नमुद करणेत आलेले 
आहे. यानुसार सदर या िन वदेस मा. थायी सिमती ठराव .७१६० द.१७/०६/२०२० अ वये 
मंजुर  िमळालेली आहे. मा. थायी सिमतीच े ठरावानुसार सदर कामास तीय वष 
कालावधीसाठ   िन वदा र. .१,१९,७५,४२८/- साठ  ०.००% कमी दराने हणजेच 
र. .१,१९,७५,४२८/- इत या खचास मा यता िमळाली आहे. ठेकेदार मे.मिनष असोिसए स यांनी 
सदरचे काम समाधानकारक र या पुण केले आहे. स थतीत तीय वषाची मुदत पुण होत 
अस याने पुढ ल १ वषाक रता (तृतीय वष) मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. तसेच 
सदर कामातील मुळ िन वदा अट  व शत  (A)  मधील अट .४ नुसार १ वषानंतर पुढ ल येक 
वषासाठ  मुदत वाढ देणेची तरतुद आहे. सदर िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार यांची कामाची 
गती (Performance) वचारात घेवुन पुढ ल १ वष (तृतीय) कालावधीसाठ  १०% वाढ सह मुदत 

वाढ देणेस व यानुसार पुढ ल एक वष कालावधीसाठ  ठेकेदार यांसकडुन र. .१,१९,७५,४२८/- 
(अ र  र. .एक कोट  एकोणीस लाख पं याह र हजार चारशे आ ठावीस फ ) पयत काम क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९४४                           वषय मांक – ५ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – अ े य, थाप य 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .अ े/ था/का व/०८/५७/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  येथील से.नं.३१/१ ते ५, ३२/१ब/ २ ते ६ मधील  अपंगा ं ( द यांग) साठ   बांध यात 
येत असले या अपंग  क याणकार  क ासाठ  उवर त व ट पा २ चे कामाकर ता “ क प 
स लागार/ अ सेस ऑ डटर”  नेमणूक करणेबाबत सदर क प वैिश यपूण असले कारणाने नकाशे 
बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे, िन वदा बन वणेसह कामाची 
देखरेख करणे तसेच िन वदा पुव व िन वदा प ात ह  सव कामे करणेसाठ  क प 

स लागार/ॲ सेस ऑड टर यांची नेमणूक करणे अ याव यक आहे. सदर बाबत मनपा या 
अिधकृत वेबसाईटवर क प स लागार/ ॲ सेस ऑड टर यां या कडून दरप क माग व यासाठ  
द.२३/०४/२०२१ रोजी कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. सीलबंद िलफा यात दर 
प क सादर कर याची अंितम मुदत द.२९/०४/२०२१ पयत एकूण ०३ सीलबंद कोटेशन ा  
झाली आहेत. सादर कोटेशन द.३०/०४/२०२१ रोजी ४.०० वाजता उघड यात आले आहेत. 
यानुसार िन वदा पुव व िन वदा प ात १.९५% दर मे.क वता मु गकर यांचा िन वदापुव (Pre 

tender activity) ०.५०% व िन वदा प ात (Post tender activity) १.४५% असा एकूण १.९५% असा 
लघु म दर ा  झालेला आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय मांक 
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संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६, द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न लघु म दर असलेले मे.क वता 
मु गकर यांना वषयां कत कामाचे िन वदा पुव (०.५०% - Pre tender activity) व िन वदा 
प ात  (१.४५% - Post tender activity) सव करांसह कामेकरणे या कामासाठ  क प 

स लागार/ॲ सेस ऑड टर हणून नेमणसे मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९९४५                           वषय मांक – ६ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (३) यांचे प  .नस/२/का व/९९/२०२१, द.१२/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (३) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.से े टर , अ खल भारतीय महापौर प रषद, नवी द ली यांनी प  मांक 
AICM/००५८ दनांक १०/०५/२०२१ अ वये अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०२०-२०२१ 
व २०२१-२०२२ ची वा षक वगणी र. .४०,०००/- ( ित वष र. .२०,०००/- माणे) + १८ ट के 
जी.एस.ट . र. .७,२००/- अशी एकूण र. .४७,२००/- भरणेकामी कळ वले आहे. सन १९८४-८५ 
पासुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  सं था अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सद य आहे. 
सदरचे सद य व सन २०२१-२०२२ कर ता सु  ठेवणेकामी अ खल भारतीय महापौर प रषदेची 
वा षक वगणी र. .४७,२००/- भरणे आव यक आहे. सबब, मा.से े टर , अ खल भारतीय महापौर 
प रषद, नवी द ली यांचेकड ल प ानुसार अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०२०-२०२१ व 
२०२१-२०२२ ची वा षक वगणी र. .४७,२००/- (अ र  र. .स ेचाळ स हजार दोनशे फ )    
All India Council of Mayors या नावे अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९४६                           वषय मांक – ७ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/४/का व/३१०/२०२१, द.१३/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत 

द यांगां या क याणासाठ  व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात. द यांग क याणकार  
योजने अंतगत द यांग य बरोबर अ यंग य ंने ववाह के यास अशा जोड यांना ववाहासाठ  
“संत गाडगे महाराज - द यांग व अ यंग जोड यांना ववाह के यानंतर ो साहनपर अथसहा य 
देणे” र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) अशी योजना काया वत आहे. सदर योजनेचा 
लाभ लाभाथ  घेत आहेत. तसेच “ द यांग य ने द यांग य शी ववाह के यास, अशा 
नव ववाह त जोड यास (दांप यास) संसारात मदत होणे या ीने एकरकमी अथसहा य देणे 
र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ )” अशी योजना न याने सु  करणेकामी मा.आयु  
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सो. यांचेकड ल द.१२/०६/२०२१ रोजी या तावा वये मा यता दलेली आहे. सदर योजना 
राब वणे झालेस स थतीत चालू असले या “संत गाडगे महाराज- द यांग य शी ववाह करणा-
या य ंना अनुदान योजना” या योजनेवर ल तरतुद या खचामधून राब वणे आव यक आहे. 
सोबत या प  “अ” नुसार सदरची योजना न याने सु  करणे व याकामी योजने या अट  व 
शत ना मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९४७                           वषय मांक – ८ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – वै कय 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/५४३/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ाम ये थम ट याम ये कोरोना वषाणूचा वाढता 
ादुभाव ल ात घेता खाजगी को वड केअर सटर चालु कर याचा िनणय मा.आयु  यांचे दनांक 

०८.०७.२०२० चे मा य तावा वये घेणेत आला. या माणे Expression Of Interest (EOI) 

.०३/२०२०-२१ िस द करणेत आला होता. सदर EOI बी वगवार  साठ  िस द करणेत आला 
होता याम ये संबंधीत सं था/ णालयांकडुन फ  कमचार  पुर वणेकामी कळ वले होते. या 
EOI मधील अट  शत  माणे The Minimum payment guaranteed shall be 80% occupancy 
irrespective of actual occupancy. For occupancy above 80% actual occupancy charges shall be 
payable. या माणे नमूद कर यात आले होते. मे.आयकॉन हॉ पटल यांना तातड ची बाब हणुन 
िचखली येथील घरकुल इमारत ड - ८ येथ े २०० बेडसाठ  को वड केअर सटर कर ता 
र. .१६,२९,०००/- (अ र  र. .सोळा लाख एकोणतीस हजार फ ) द.२७.०५.२०२१ ते 

१०.०६.२०२१ पयत च ेकामास मुदतवाढ आदेश देणेस व सदर खचास काय र मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९४८                           वषय मांक – ९ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/११/का व/१६५/२०२१, द.१३/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मे.बेिस स युिनिसपल वे ट हचस या सं थेने इंदोर शहरातील घनकचरा यव थापन 
करत असुन, या माणे पंपर  िचंचवड शहरातील वाड .७, २८ व २९ या ठकाणी ायोिगक 
त वावर घनकचरा यव थापन कामासाठ  सादर केले या तावावर मा.आयु  सो. यांनी 
द.02/07/2021 रोजीचे शेरांकनानुसार सदर कामाचे खचाचे बाबतीत मा.अित.आयु ां या तरावर 
करावी असे शेरांकन केले आहे.  मे.सी.ट .ओ.क टंट यांनी द.06/07/2021 रोजीच े ई-मेल दारे 
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मे.बेिस स युिनिसपल वे ट हचस यांना पंपर  िचचवड शहरातील वाड .15 या भागाचा 
समावेश क न घनकचरा यव थापन कामासाठ  सुधा रत ताव सादर क न, येक घरासाठ  
दलेला र. .20/- कमी क न सुधा रत दर सादर करणेची वनंती केली आहे.  मे.बेिस स 
युिनिसपल वे ट हचस यांनी द.08/07/2021 रोजीच े ई-मेल दारे    वाड .७, १५, २८ व २९  या 
ठकाणी घनकचरा यव थापन कामासाठ  सुधा रत ताव सादर केला असुन, येक  
सं था/घरासाठ  र. .19/- इतका सुधा रत दर दला आहे.  वाड .7, 28 व 29 मधील संबिधत 
भागाकड ल ा  मा हतीनुसार  कुटंब / यावसायीक आ थापनांची सं या पुढ ल माणे. 

 
अ. . तपिशल वाड .7 वाड .15 वाड .28 वाड .29 एकूण सं या 

1. अंदाजीत कुटंूब सं या 16253 18577 30389 27391 92610 

2. यवसायीक आ थापना 690 1466 2833 607 5596 

3. कुटंूब आ थापना 65 - 172 102 339 

 एकूण 17008 20043 33394 28100 98545 

              
       उपरो  माणे चार वाडमधील कुटंूब/ यवसायीक आ थापनांची एकूण सं या 98545 

इतक  असुन, १ म ह याकर ता ती कुटंब/ यावसायीक आ थापनांचा खच र. .18,72,355/- इतका 
होत असुन, ३ म ह याक रता   एकूण र. .56,17,065/- इतका खच अपे ीत आहे. सबब मे. बेिस स 
युिनिसपल वे ट हचस यांनी दले या सुधा रत तावाचे अवलोकन होवुन, ३ म ह याक रता 
ायोिगक त वावर घनकचरा यव थापन काम करणेस परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९४९                           वषय मांक – १० 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२५०/२०२१, द.१३/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार 
जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला 
लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले 
आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- 

ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून र. .230/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत 

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

कालावधीम ये होणा-या र. .4,57,700/- (अ र  र. .चार लाख स ाव ण हजार सातशे फ ) चे 
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खचास मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल राजवधन यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९५०                           वषय मांक – ११ 
दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुरेश भोईर      अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२५१/२०२१, द.१३/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार 
जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक10/2020-21 अ वये ा  झालेला 
लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले 
आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- 

ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून र. .230/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत 

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

कालावधीम ये होणा-या र. .5,89,490/-  (अ र  र. .पाच लाख एकोणन वद हजार चारशे न वद 
फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल ऐ या यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९५१                           वषय मांक – १२ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८०१/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/4/2020-21 अ वये भाग .२० 

कासारवाड  येथील मनपाची ाथिमक व मा यिमक शाळा बांधणेकामी मे.ए.जी.असोिसए स 
िन.र. .13,03,78,623/- (अ र  र. .तेरा कोट  तीन लाख अ याह र हजार सहाशे तेवीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .13,02,13,823/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .13,02,13,823/- पे ा 21.88% कमी 
हणजेच र. .10,17,23,039/- + रॉय ट  चाजस र. .3,93,930/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .1,64,800/- = एकुण र. .10,22,81,769/- 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 – ९९५२                           वषय मांक – १३ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/४६९/२०२१, द.१३/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/93/02/2020-21 अ वये भाग 
.२५ वाकड येथील मनपा शाळेकर ता न याने वग खो या बांधणे व आव यकतेनुसार इतर 
थाप य  वषयक कामे करणेकामी मे.सु जत प ाकर मते िन.र. .74,96,856/- (अ र  र. .   चौ-

याह र लाख शहा नव हजार आठशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .74,74,356/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .74,74,356/- पे ा 23.99% कमी हणजेच र. .56,81,258/- + रॉय ट  चाजस 
र. .27,985/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,500/- = एकुण र. .57,31,743/- 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 – ९९५३                           वषय मांक – १४ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/८६२/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  

       नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९९५४                           वषय मांक – १५ 

दनांक – २२/०७/२०२१     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 
       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, जलशु द करण क , िनगड  से. .२३ येथे    

              िनजतुक करण येसाठ  आव यक असले या व प लोर न वायु  

              (IS646/1986) पुर वणेबाबत.  

वषय .१५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९९५५                           वषय मांक – १६ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/२०१/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/4/2021-22 अ वये भाग .१० मधील 
ना यांची ना यांचे आर.सी.सी व सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s.RAMCHANDRA 

ENTERPRISES िन.र. .46,45,626/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख पं चेचाळ स हजार सहाशे 
स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .46,18,326/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .46,18,326/- पे ा 32.99% 

कमी हणजेच र. .30,94,740/- + रॉय ट  चाजस र. .47,562/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .27,300/- = एकुण र. .31,69,602/- 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 – ९९५६                           वषय मांक – १७ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/८०४/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/9/2020-21अ वये भाग .६ मधील 
भगतव ती, गुळवेव ती व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस 
िन.र. .29,97,924/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार नऊशे चोवीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,85,674/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,85,674/- पे ा 22.23% कमी हणजेच 
र. .22,44,189/- + रॉय ट  चाजस र. .5,042/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,12,250/- = एकुण 
र. .23,61,481/- 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 – ९९५७                           वषय मांक – १८ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – कायदा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कास/६/का व/२६५/२०२१, द.१३/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       महानगरपािलके या कायदा वभागाम ये " वधी अिधकार " या अिभनामाचे र  पदावर 
िनवड सिमतीने सवानुमते  िशफारस केले माणे अँड वनोद नागे र पाट ल यांची ६ म हने 
कालावधीसाठ  दरमहा र. .३५,०००/- (अ र  र. .प तीस हजार फ ) एक त मानधनावर 

नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९९५८                           वषय मांक – १९ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/८०५/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/18/2020-21 अ वये भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी प रसरातील अंतगत र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए 
कृपलानी िन.र. .56,24,987/- (अ र  र. .छ पन लाख चोवीस हजार नऊशे स याऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,51,237/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,51,237/- पे ा 28.62% कमी हणजेच 
र. .39,62,473/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण 
र. .40,61,876/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९९५९                           वषय मांक – २० 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश बोईर   

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/८०६/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/9/2021-22 अ वये भाग .९ खराळवाड , 

नेह नगर इ याद  ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन 
िन.र. .74,94,709/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख चौ-या नव हजार सातशे नऊ फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,76,759/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,76,759/- पे ा 42.43% कमी हणजेच 
र. .43,04,370/- + रॉय ट  चाजस र. .46,594/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,950/- = एकुण 
र. .43,68,914/- 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 – ९९६०                           वषय मांक – २१ 
दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/७५४/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िच चंवड महानगरपािलके या जलिन:सारण मु यालयाकड ल तावा सोबत या 
प  अ (१ ते ३१) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िमगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९९६१                           वषय मांक – २२ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – आप ी यव थापन 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.िनती पाडाळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप य/१/का व/२३१/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोवीड–१९ संसगज य आजार ितबंधा मक उपाययोजना अंतगत स थतीम ये 
लसीकरण मोह म चालू आहे. लसीकरण क ावर नागर कांची गद  होत अस याने, मा.आयु  यांचे 
त ड  सुचनेनुसार दूगा गेड, महारा  रा य,  भोसर  यांचे ५० वयंसेवकांना देणेत आले या 
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मा क न घालणा-या नागर कांवर कारवाई करणेचे कामकाजाऐवजी लसीकरण क ावर नागर कांच े

गद वर िनयं ण व िश त लावणेचे कामकाज देणेत आले आहे. आदेश .आप. य/०१/का व/ 
७५/२०२१ द.०९/०३/२०२१ अ वये दूगा गेड यांच े वयंसेवकांना दरमहा र. .१०,०००/- फ  
मानधन अदायगीचे अट वर २ म हनेसाठ  नेमणूक देणेत आली होती. सदर नेमणूक स मा. थायी 
सिमतीची ठराव .८८७१ द २६/०२/२०२१ अ वये मा यता घेणेत आली आहे. आदेश . 
आप. य/०१/का व/१३०/२०२१ द.११/०५/२०२१ अ वये देणेत आले या १ म हना कालावधीचे 
मुदतवाढ स मा. थायी सिमतीची ठराव .९८५९ द.०७/०७/२०२१ अ वये मा यता घेणेत आली 
आहे. याची मुदत द.१०/०६/२०२१ रोजी संपु ात आली आहे. स थतीत लसीकरण क ावर 
होणार  नागर कांची गद  होत अस याने सव े ीय कायालयांनी दूगा गेड, महारा  रा य भोसर  
यांच े वयंसेवकांची लसीकरण क ावर आव यकता असलेबाबत अहवाल सादर केले आहेत. 
यानुसार दूगा गेड यांच े५० वयंसेवकांना मनपाच ेलसीकरण क ावर आदेशाच ेतारखेपासून २ 

म हने कालावधीसाठ  ती वयंसेवक ितमहा र. .१०,०००/- फ  एक त मानधनावर ल 
नेमणूक स मुदतवाढ ारे नेमणूक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९९६२                           वषय मांक – २३ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.वै कय संचालक यांचे प  .वै /९/का व/२९९८/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       मा.वै कय संचालक यांनी िशफारस केले माणे –  

       वै कय वभागाकड ल तावात नमूद माणे रा ीय प स पोिलओ लसीकरण मो हमेचा 
चार व िस द  करणेकामी काढ यात आले या अगाऊ र. .२,३१,०००/- मधुन र. .२,२८,०००/- 

खच झालेला असुन र. .३,०००/- िश लक असून सदरची िश लक र. .३,०००/- महापािलका फंडात 
पावती .C/१२९२ द.१७/०२/२०२१ अ वये जमा केलेले आहेत. भार  वै कय अिधकार  

णालय व दवाखाना यांनी खचाची मुळ बले सादर केली असुन ती करणी समा व  कर यात 
आलेली अस याने रा ीय प स पोिलओ लसीकरण मो हमेचा चार व िस द कामी वै कय 
संचालक, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे काढ यात आले या अगाऊ र. .२,३१,०००/- 
(अ र  .दोन लाख एकतीस हजार फ ) यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९९६३                           वषय मांक – २४ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८११/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       वषय - भाग .२० एम.आय.ड .सी.तील उव रत र यांचे डांबर करण करण.े 

वषय .२४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९९६४                           वषय मांक – २५ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८०८/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       वषय - भाग .३२ मधील र यांचे डांबर करण करणेबाबत...  

वषय .२५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९९६५                           वषय मांक – २६ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८१२/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/6/2021-22 अ वये भाग .३० मधील 
र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .4,95,35,775/- (अ र  र. .चार कोट  
पं या नव लाख प तीस हजार सातशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .4,94,62,025/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .4,94,62,025/- पे ा 37.88% कमी हणजेच र. .3,07,25,810/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,66,793/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .3,10,66,353/- 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 – ९९६६                           वषय मांक – २७ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८०७/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/3/2020-21 अ वये भाग .३१ म ये नवी 
सांगवी पंपळे गुरव िमिलटर  ह  लगतचा र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे ट पा १ कामी 
मे.आरएमके इ ा चर ा.िल. िन.र. .4,11,31,609/- (अ र  र. .चार कोट  अकरा लाख 
एकतीस हजार सहाशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,02,04,609/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .4,02,04,609/- पे ा 26.71%  कमी हणजेच र. .2,94,65,958 /- + रॉय ट  
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चाजस र. .2,16,080/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,27,000/- = एकुण र. .3,06,09,038/- 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 – ९९६७                           वषय मांक – २८ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८०९/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/5/2020-21 अ वये भाग .३२ सांगवी 
शाळा इमारतीचे नुतनीकरणाची उव रत कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .3,49,99,996/- 

(अ र  र. .तीन कोट  एकोणप नास लाख न या नव हजार नऊशे शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,49,76,796/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,49,76,796/- पे ा 25.77% कमी हणजेच 

र. .2,59,63,276 /- + रॉय ट  चाजस र. .1,99,573/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,200/- = 

एकुण र. .2,61,86,049/- 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 – ९९६८                           वषय मांक – २९ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८१०/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/2/2020-21अ वये दापोड  येथील पवना 
नद या समांतर असलेला १२ मी.र ता वकिसत करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .3,28,16,811/- (अ र  र. .तीन कोट  अ ठावीस लाख सोळा हजार आठशे अकरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,25,73,110/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,25,73,110/- पे ा 36.36% कमी 
हणजेच र. .2,07,29,527/- + रॉय ट  चाजस र. .1,13,045/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .2,43,701/- = एकुण र. .2,10,86,273/- 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 – ९९६९                           वषय मांक – ३० 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/४२०/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/7/2020-21 अ वये भाग .७ भोसर  
मधील  व वध र यांचे हॉटिम स प दतीने  डांबर करण करणे याकामी लघु म ठेकेदार मे.पेवेवे 
क शन ा.िल. यांनी व हत मुदतीत आव यक परफॉम स िस यु रट  डपॉ झट मनपाकडे 
जमा केली नाह  या तव यांची िन वदा र  क न तीय लघु म ठेकेदार मे.एच सी कटा रया 
यांना लघु म दरात हणजेच 35.99% कमी दरात काम करणेस तयार आहात का याबाबत 

वचारणा केली असता यांनी 36.00% कमी या दरात काम करणेची तयार  दश वली आहे. मे.एच. 
सी.कटा रया िन.र. .2,99,99,963/- (अ र  र. .दोन कोट  न या णव लाख न या णव हजार 
नऊशे ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,99,26,864/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,99,26,864/- 

पे ा 36.00% कमी हणजेच र. .1,91,53,193/- + रॉय ट  चाजस र. .98,232/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .1,93,24,525/- 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 – ९९७०                           वषय मांक – ३१ 
दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ग-मु य/४७३/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       वषय - भाग .२४ मधील थेरगाव जलतरण तलाव ीट साईल शीटने क हर  

             करणेबाबत.  
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वषय .३१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९९७१                           वषय मांक – ३२ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/३४८/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       वषय - भाग .१९ िलंक रोड येथील मशानभूमीमधील व ुतीकरणाचे नुतनीकरण  

              करणे व व ुत दा हनी क रता नवीन जनरेटर बस वणेबाबत.  

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

----------- 
 
ठराव मांक – ९९७२                           वषय मांक – ३३ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/६४७/२०२१, द.१५/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने िस द केले या EOI माणे  मे. बी एल केअर 
स ह सेस यांना को वड केअर सटर सु  करणेकामी बालनगर , भोसर  कामकाज आदेश दे यात 
आले होते. कोरोना ण कमी झाले नंतरह  सदर को वड सटर चालु ठेवणेत आले होते. सदर 
सं थेस ०३.०७.२०२१ ते ०२.०८.२०२१ पयत ३०० बेडसाठ  मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. यांना 
०३.०७.२०२१ ते ०२.०८.२०२१  पयत ३०० बेडसाठ  एकूण र. .७९,०५,०००/- (अ र  र. . 
एकोणऐंशी लाख पाच हजार फ ) चे कामकाज आदेश देणेत आले आहे. EOI ०३/२०२०-२१ 
मधील अट  शत शी संल न राहून यांना कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९९७३                           वषय मांक – ३४ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/८००/२०२१, द.१४/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/2/2021-22 अ वये भाग .९ नेह नगर 
मधील मशानभूमी मधील व ुत दा हनीचे थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.देव क शन िन.र. .8,26,13,965/- (अ र  र. .आठ कोट  स वीस लाख तेरा हजार नऊशे 
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पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,24,83,815/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,24,83,815/- पे ा 
24.88% कमी हणजेच र. .6,19,61,842/- + रॉय ट  चाजस र. .2,96,194/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .1,30,150/- = एकुण र. .6,23,88,186/- 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. 
----------- 

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

 
 
ठराव मांक – ९९७४                           वषय मांक – ३५ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२५६/२०२१, द.१९/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

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

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार 
जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक10/2020-21 अ वये ा  झालेला 
लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत 
आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर 
र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ित दन ित य  
या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा 
पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन 
नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .14,13,580/- (अ र  र. .चौदा लाख तेरा हजार पाचशे 
ऐंशी फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे. बग  रे टॉरंट & बार यांचेबरोबर काय र 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९९७५                           वषय मांक – ३६ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२५७/२०२१, द.१९/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

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

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार 
जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला 
लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले 
आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- 

ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ित दन ित य  या माणे 
सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला 
आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या 
कालावधीम ये होणा-या र. .9,43,460/-(अ र  र. .नऊ लाख चेाळ स हजार चारशे साठ फ ) चे 
खचास मा यता व पुरवठादार मे.जोशी बंधू केटरस यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९९७६                           वषय मांक – ३७ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२५८/२०२१, द.१९/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

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

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार 
जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला 
लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले 
आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- 

ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ित दन ित य  या माणे 
सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला 
आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या 
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कालावधीम ये होणा-या र. .40,23,850/- (अ र  र. .चाळ स लाख तेवीस हजार आठशे प नास 
फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. 
यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९९७७                           वषय मांक – ३८ 

दनांक – २२/०७/२०२१     वभाग – थाप य डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था-उ/का व/२५०/२०२१, द.२२/०७/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भाग .७ येथील फुगे माने तालीम येथे न वन अ ावत इमारत बांधणेकामी आराखडे 
तयार क न मंजूर  घेणे, बांधकाम परवानगी घेणे, अंदाजप क तयार करणे इ. िन वदा पुव कामे 
व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य डा वभागामाफत वा तु वशारद 
यांची दरप क द.०२/०७/२०२१ ते ०८/०७/२०२१ या कालावधीत माग व यात आली आहेत. 
यानुसार मे.िनयोजन क स टंट यांचा सदर कामासाठ  १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला 

आहे. तर  सदर कामासाठ  आराखडे तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे बांधकामासाठ  
परवानगी घेणे इ. िन वदा पुव कामे तसेच िन वदा प ात कामे करणेसाठ  १.९८% दराने फ  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९९७८                           वषय मांक – ३९ 

दनांक – २२/०७/२०२१      
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       ह े य कायालअंतगत तावात नमूद काम जागेवरती पुण झाले असून सदर ल 
ठेकेदारास बील अदायगी करणेसाठ  २०२०-२०२१ चे अंदाजप कात पुरेशी तरतूद उपल ध नसलेने 
भागंतगत कामातून सदरचे बील अदा करणेची आव यकता आहे. तर  तावात नमूद माणे 

सदरचे बील अदायगीकामी तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.         
(वाढ/घट र. .९,९२,०००/-) 

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

ठराव मांक – ९९७९                           वषय मांक – ४० 

दनांक – २२/०७/२०२१      
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध कामासाठ  M/s. Shellspace Design Studio 
यांना आ कटे चर हणून महापािलके या पॅनेलवर घेणेस मा यता देणेत येत आहे.           
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९९८०                           वषय मांक – ४१ 
दनांक – २२/०७/२०२१      
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.संतोष कांबळे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव –  

       सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील तावात नमूद केले या न वन कामे काढणेसाठ  
तरतूद  म ये वाड/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,२५,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ९९८१                           वषय मांक – ४२ 

दनांक – २२/०७/२०२१      
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

               पंपर  िचंचवड शहरातील सव घो षत अघो षत झोपडप ट मधील सव कुटंुबांना आरो य 
उ म राहणेक रता व छता कट पुर वणे बाबत महानगरपािलकेतील पालक शहरसुधारणा 
सिमतीने ठराव .१७ दनांक ०२/०३/२०२१ नुसार मा यता दे यात आली होती. सदर ठरावास 
मा. थायी सिमतीने ठराव .९०२२ दनांक १७/०३/२०२१ व ठराव .९५०२ दनांक 
१९/०५/२०२१ नुसार मा यता दे यात आली व यास अनुस न शहर सुधारणा सिमतीने ठराव 
.२५ दनांक ६/०७/२०२१ रोजी सदरची खरेद  करणेसाठ  सं थेचे नाव व लेखािशष पुढ ल 
माणे NATIONAL CO-OPERATIVE FEDRATION OF INDIA LTD. (Pune Branch) व 

लेखािशष १) महसुली – झोिनपु थाप य वभाग करकोळ दु ती व देखभाल पान .९१७ ते 
९४८ २) महसुली व ुत वभाग पान .९४९ ते ९५३ ३) भांडवली झोिनपु थाप य पान . 
५९८ ते ६०२ ४) भांडवली व ुत वभाग पान .६३२ ते ६३६ याव न खच कर यात यावा. 
तसेच सदर योजना पुण करणेसाठ  झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागातील तसेच इतर 
वभागातील अखिचत र कम सदर या लेखािशषावर वेळोवेळ  उपल ध कर यात यावी. तसेच 
सदर या सा ह याचा लाभ सव झोपडप ट मिधल सव कुटंुबाना िमळावा तेसच कोणतेह  कुटंुब या 
लाभापासून वंिचत राहू नये या क रता शासनाने सव झोपडप ट मिधल सव कुटंुबाची गणना व 
शहिनशा करावी, यानुसार होणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. सदर बाबतीतली 
कायवाह  झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागाकड ल शास कय वभागामाफत वभाग मुखांनी 
मा य ठरावानुसार, मा यतेकामी मा.आयु ांकडे व रत ता वत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. ठराव कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९९८२                           वषय मांक – ४३ 

दनांक – २२/०७/२०२१      
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.मीनल यादव  

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.मीनल यादव यांचा ताव –  

       पंपर  भाजी मंडई शेजार ल आर ण .१३३ येथील जागा वाहतळाकर ता साई समृ द  
ए टर ायझेस, वाकड यांना ११ म ह यासाठ  भाडेत वावर देणेत आली आहे. माच २०२० पासून 
को वड-१९ ादुभावामुळे पंपर  येथील बाजारपेठ बंद होती नंतर लॉकडाऊन संप यावर अंशत: 
चालू झाली आहे. ह  प र थती वचारात घेता सदर सं थेस वाहनतळ पा कग पोट  अ यंत 
अ य प उ प न झाले अस याने सदर सं थेस माहे माच २०२० ते ऑ टोबर, २०२१ आखेरचे 
भाडे माफ करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक – ९९८३                          वषय मांक – ४४ 

दनांक – २२/०७/२०२१      
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       इ े य कायालयामधील जलिन:सारण वभागामधील वकास कामांना तावात 
नमूद माणे वाढ/घट करणे आव यक आहे. सबब, सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप कामधील 

तावात नमूद केले माणे तरतूद म ये वाढ/ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                         

(वाढ/घट र. . ९०,००,०००/-)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९९८४                           वषय मांक – ४५ 

दनांक – २२/०७/२०२१      
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त मु य र या या कडेला अनिधकृतपणे पा कग 
केले या ४ चाक  व दुचाक  वाहनांमुळे अनेक र यांवर वाहतुक ची क ड  होते. यामुळे 
प रसरातील नाग रकांना यापा-यांना वाहतुक स अडथळा ठरत अस यामुळे अनिधकृत पा कग 
कले या ४ चाक  व दुचाक  वाहनांना आळा घालने गरजेचे आहे. शहरातील अनिधकृत पा कग 
केले या ४ चाक  व दुचाक  वाहने वाहतुक पोिलसांसमवेत टो ग क न पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील वाहतुक पोिलस वभागाने सुिचत केले या ठकाणी नेऊन ठेवणे 
आव यक आहे. यामुळे वाहतुक सुरळ त होईल. सदर कामासाठ  सन २०२१-२०२२ या 
अंदाजप काम े थाप य वषयक योजना या लेखािशषकाखाली पान .४४ व अ. .११७ 
र. .१,९१,०००/- (अ र  र. .एक लाख ए या नव हजार फ ) इतक  तरतूद करणेत आलेली 
आहे. सदर लेखािशषकावर ल तरतूद चालु आिथक वषासाठ  पुरेशी नस यामुळे यात 
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लेखािशषकामधील अंदाप कातील तावात नमूद माणे तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ९९८५                           वषय मांक – ४६ 

दनांक – २२/०७/२०२१      
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       मा. थायी सिमती ठराव .९८८३ द.०७/०७/२०२१ म ये खालील माणे दु ती 
करणेत येत आहे. सदर तरतूद वग करणास मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक अस याने 
मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेस 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/१३३०/२०२१  
दनांक - २३/०७/२०२१  

 

                                                   
                                          (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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( .ना वयो/४/का व/३१०/२०२१ द.१३/७/२०२१ वषय .७ चे लगत) 
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( .जिन/२/का व/७५४/२०२१ द.१५/७/२०२१ वषय .२१ चे लगत) 
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