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

कायप का मांक – २२८ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – २३/०६/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२३/०६/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.महापौर 
मधुकरराव पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ 
. .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे काह  स मा.सद य सभागृहात तर 
काह  स मा.सद य ऑनलाईन हड ओ कॉ फर संग ारे उप थत होते.  
 

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

       यािशवाय मा. वकास ढाकणे – अित.आयु (१), मा.उ हास जगताप – नगरसिचव तथा 
अित.आयु (३), मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता,  
मा.नाळे – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, 
मा.चारठाणकर, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.भालकर, 
मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, मा.लडकत, मा.खाबडे – .सह शहर अिभयंता, 
मा.जोशी, मा.देशमुख, मा.आगळे – सहा.आयु , मा.मंुढे – ि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.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता 
वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.ओंभासे, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.पवार, मा.सेठ या, मा.वाघंुडे, 
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मा.पोरे ड , मा.काळे, मा.धुमाळ, मा.देसले – कायकार  अिभयंता, मा.पानसरे, मा. दिलप आढार  
– शासन अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.गोफण े – सहा.आरो य 
वै कय अिधकार , हे अिधकार  उप थत होते.  

---------- 
     
     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले –  
 
वषय .४७) कोरोना वषाणू (को वड-१९) चे काळात कामकाज करणा-या यशवंतराव च हाण 

मृती णालयासह महापािलका णालय/दवाखाना येथील कायरत 
अिधकार /कमचार  यांना वतं  को वड भ ा अदा करणेबाबत. 

वषय .४८) सन २०२०-२०२१ या वषातील संचलन तूट व व वध कारचे पासेसपोट  र कम 
अि म अदा करणेबाबत. (जून २०२१)   

---------- 
अ)   मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२६ द.०९/०६/२०२१ चा  सभावृ ांत  

        कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२७ द.१६/०६/२०२१ चा सभावृ ांत  

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 
ठराव मांक – ९७५९                           वषय मांक – ०१ 
दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – शासन 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . शासन/९/का व/२९४/२०२१, द.२१/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांची िशफारस वचारात घेवून –   

              ी.गायकवाड करण देव , जनता संपक अिधकार  यांचेवर भा.दं. व कलम ३०६, ३४ 
नुसार संगमनेर शहर पोलीस टेशन येथे गु.रं.नं ११४/२०१३ द.१८/०७/२०१३ अ वये 
आ महतेस वृत केले करणी फौजदार  व पाचा गु हा दाखल झा याने यांना 
द.०७/०८/२०१३ या आदेशा वये सेवािनलं बत क न खातेिनहाय चौकशी सु  कर याचे 
आदेश पार त कर यात आलेले होते. करणी चौकशी होवुन याम ये यांचे व द ठेवणेत 
आलेले दॊषारोप शाबीत झालेले नाह त. मा. ज हा स  यायालय संगमनेर द.२५/११/२०१९ 
रोजी या यायिनणयाने तुत करणी ी.गायकवाड यांना भा.दं. व कलम ३०६, ३४ व 
२३५(१) मधील दाखल गु ातुन िनद ष मु ता केलेली आहे. तथा प सदर याय 
िनणया व द अिभयोग प ाने मा.व र  यायालयात अ पल केलेले आहे. यानुसार 
द.२६/०२/२०२० चे आदेशा वये यांचे िनलंबन र  क न मा.उ च यायालयात दाखल 
झाले या अ पला या अनुषंगाने होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन िनलंबन र  क न िनलंबन 
कालावधी िनलंबनाधीन ठेवणेत येवुन सेवेत पुनः था पत करणेत आलेले आहे. करणी मा.उ च 
यायालया या िनणया या अिधन पुढ ल िनयमाधीन कायवाह  करणेस हरकत नस याचा 
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अिभ ाय कायदा वभागाने द.२९/०१/२०२० रोजी दलेला आहे. वा त वकत: महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६(४) अ वये कोण याह  नगरपािलका अिधका-यास 
कंवा कमचा-यास महानगरपािलके यित र  अ य कोण याह  ािधका-याकडून खाल या 
पदावर आण यात आले असेल, काढून टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले 
असेल तरच अशा जबर शा ती आदेशा व द एक म ह या या कालावधीत या ािधका-याने 
शा ती लादली असेल या या िनकट व र  ािधका-याकडे अपील करता येईल अशी प  
तरतूद आहे. करणी िनलंबन कायवाह  ह  शास कय कायवाह  असुन अपचार  यांचे व द 
दाखल गु ाचे अनुषंगाने यांना िनलं बत कर यात आलेले होते. सबब, ी. करण गायकवाड, 
जनता संपक अिधकार  यांना मा.स  यायालय संगमनेर यांने दाखल गु ातुन िनद ष मु ता 
जर  केलेली आहे. तर  यांचे व द अिभयोग प ाने मा.उ च यायालय औरंगाबाद खंडपीठ 
येथे अ पल दाखल केलेले असुन करण याय व  आहे. तसेच ी.गायकवाड यांना िनलंबन 
कालावधीम ये उदरिनवाह भ ा िनयमानुसार अदा केलेला आहे.या तव यांचा िनलंबन 
कालावधी वनावेतनी के याची कायवाह  मे. यायालया या अंितम िनणया या अिधन त केलेली 
अस याने यो य,रा त व िनयमाधीन असुन करकोळ व सवसाधारण व पाची आहे.तर  
करणाची व तु थती वचारात घेवून अपील अज फेटाळणेबाबत मा.अित.आयु (१)यांची 

मागणी असली तर , सदर करणी शासन वभागाकड ल आदेश . शा/९/का व/१०१/२०२० 
द.२६/२/२०२० अ वये ी. करण देव  गायकवाड, जनता संपक अिधकार , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका, यांचे सेवािनलंबन र  करताना सेवािनलंबन कालावधी वनावेतनी केलेला आहे. 
सदर आदेशामुळे ी. गायकवाड यांचे शासक य तसेच आिथक नुकसान होत अस याने यांनी 
मा. थायी सिमती यांचेकडे अ पल दाखल केलेले आहे. या अपीलाबाबत पार त झाले या 
मा. थायी सिमती सभा ठराव .७८५६ द.१६/१२/२०२० चे अनुषंगाने शासन वभागाकडून 
अहवाल ा  झालेला आहे. यानुसार पुढ ल माणे िनणय घेणेत येत आहे. ी. करण देव  
गायकवाड यांचा सेवािनलंबन कालावधी वनावेतनी के याची कारवाई करकोळ व सवसाधारण 

व पाची नसुन यांचे चंड आिथक व शासक य नुकसान करणार  आहे. यािशवाय 
सेवा ये ता, वेतनवाढ , अंशदान पशन, वेतन णेी यावर दुरगामी प रणाम करणार  अस याने मा. 
थायी सिमती सभा ठराव . ७८५६ द. १६/१२/२०२० चे अनुषंगाने शासन वभागाकड ल 

अहवाल अमा य कर यात येत आहे. तसेच ी. गायकवाड यांचा सेवािनलंबन कालावधी हा सव 
योजनाथ कामावर यितत केलेला कत य कालावधी हणून ा  ध न या कालावधीतील 

वेतन यांना अदा करणेस मा यता देणेत यते आहे. तसेच िनलंबन कालावधीतील िनयमानुसार 

दे य असलेले सव भ ,े वेतनवाढ  देणेस व िनयमानुसार दे य असलेले सव आिथक लाभ 
फरकासह ी. करण देव  गायकवाड, जनता संपक अिधकार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच माहे जुलै २०१८ ते नो हबर २०१९ (सेवािनलंबन 
कालावधीतील) मधील यांना अदा न करणेत आलेला उदरिनवाह भ ाह  यांना अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७६०                           वषय मांक – ०२ 

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – व ुत 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/६/का व/३८९/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
       वषय- पुणे-आळंद  र यापासून च-होली-लोहगाव ह पयत या वकास आराख यातील  
             र ता वकिसत करणे व व ुत वषयक काम करणेकामी (भाग 2 चेनेज 6/700  
            ते चेनेज 9/563 क.मी.)  

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

----------- 
 
ठराव मांक – ९७६१                           वषय मांक – ०३ 

दनांक – २३/०६/२०२१      

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

संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव –   

       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३५ द.१४/०५/२०२१ 
वषय .३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ९७६२                           वषय मांक – ०४ 

दनांक – २३/०६/२०२१      

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

संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव –   

       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३६ द.१४/०५/२०२१  

वषय .४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९७६३                           वषय मांक – ०५ 

दनांक – २३/०६/२०२१      

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

संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव –   

       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३९ द.१४/०५/२०२१  

वषय .५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७६४                           वषय मांक – ०६ 

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – ग े ीय जलिन:सारण 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग ेका/जिन/का व/३५२/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफसफाई यां क  प दतीने करणेकामी मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो 
सो युशन ा.िल यांना मा. थायी सिमती ठराव .४६७४ दनांक २८/०२/२०१९ नुसार करारनामा 
शत नुसार द.२७/०५/२०१९ या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. तसेच दतीय 

वषाचा ठराव .७२९० दनांक १२.०८.२०२० नुसार सदर कामास आदेश देणेत आला आहे व 
कामाची मुदत दनांक २६/०५/२०२१ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर 
िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ 
(सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला 
आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 
सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर 
भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम थम व दतीय वषात 
समाधानकारक पूण केलेले आहे. तृतीय वषासाठ  (२६.०५.२०२२ पयत) मा. थायी सिमतीची 
मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७६६ 
अ. .७ वर र. .७३,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे.  िन वदा अट  व शत  (A) 
.३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला २ रे वष कालावधीची मुदत दनांक 

२६/०५/२०२१ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो 
सो युशन ा.िल यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण 
निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह 
रसायकिलंग मिशन या सहा याने). या कामास दनांक २७/०५/२०२१ पासून २६/०५/२०२२ 
पयत तृतीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व 
या कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७६५                           वषय मांक – ०७ 

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – आरो य 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/०९/का व/९९/२०२१, द.०७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –   

       सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात शहरातील न ांमधील जलपण  काढणेकामीचे 
कामकाजाकर ता र. .२ कोट  ५० लाख इतक  तरतूद कर यात आली होती. यानुसार 
स थतीत मे.साई े ट ा.िल. या सं थेचे सु  असले या कामकाजापोट  अंदाजे र. .१ कोट  २० 
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लाख इतक  र कम बील अदायगीपोट  देणे बाक  आहे. तसेच जलपण  काढणेचे कामकाज 
तातड क व पाचे अस याने न याने या कामाचे EOI िस द क न िन वदा माग व यात 
आले या आहेत. यानुसार सदर कामकर ता अंदाजे र. .४ कोट  इतक  खच अपे त आहे. 
यानुसार एकूण होणारा अंदाजे खच हा र. .५ कोट  २० इतका आहे. तर  सदरचे कामकाजा या 
बल अदायगीकामी अंदाजे र. .३ कोट  कमी पडत अस याने, आरो य मु य कायालयाकड ल 

“यांिञक प दतीने साफसफाई” या लेखािशषावर ल र. .४ कोट  ४० लाख या तरतूद मधून 
“नद पाञातील जलपण  काढण”े या लेखािशषावर र. .३ कोट  इतक  तरतूद वग करणेस महारा  
महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेची मा.महापािलका आयु  यांची मागणी 
असली तर , तुत वषयातील मे.साई े ट ा.िल. यांनी जलपण  काढणेचे काम केले नसलेने 
आता जलपण  काढावी लागत आहे यामुळे मे.साई े ट ा.िल.यांनी काम केले आहे काय याची 
खातरजमा करावी व यांना कामाचे बील अदा क  नये व यासाठ  कोणतीह  र कम वग करण 
क  नये. चालू असणा-या कामासाठ  स याची उपल ध र. .२,५०,००,०००/- इतक  तरतूद 
वचारात घेता वाढ व र. .२,००,००,०००/- इत या रकमेचे वग करण करणेस मा यता देणेत येत  
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७६६                           वषय मांक – ०८ 

दनांक – २३/०६/२०२१     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/७०९/२०२१, द.०७/०६/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/106/2020-21 अ वये भाग .६ मधील 
च पाणी वसाहत, देवकर व ती व प रसरात थाप य वषयक सुधारणेची कामे करणेकामी 
मे. षीकेश ानदेव घोडेकर िन.र. .44,98,049/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठया णव हजार 
एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,57,399/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,57,399/- पे ा 
11.49% कमी हणजेच र. .39,45,244 /- + रॉय ट  चाजस र. .18,372/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .40,650/- = एकुण र. .40,04,266/- 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 – ९७६७                           वषय मांक – ०९ 

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य EWS 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु  (२) यांचे प  . था/िन/EWS/५११/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       वषय - JnNURM  BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .७     

               अ मधील इमारतींची थाप य, पाणीपुरवठा, व ुत, जलिन:सारण कामांची दु तीची   

               कामे करणेबाबत. 
वषय .९ चा वचार द.०७/०७/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ९७६८                           वषय मांक – १० 

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/३४१/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/02/2020-21 अ वये पंपळे सौदागर आर ण 
.३७१ ब येथील उ ानात थाप य वषयक कामे  करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 

एम.जे.क शन िन.र. .81,36,909/- (अ र  र. . ए याऐंशी लाख छ ीस हजार नऊशे नऊ  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,09,508/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,09,508/- पे ा 38.11% कमी हणजेच 
र. .50,18,975/- + रॉय ट  चाजस र. .1,84,265/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,400/- = एकुण 
र. .52,30,640 /- 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 – ९७६९                           वषय मांक – ११ 
दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.सुरेश भोईर      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/०१/का व/५५७/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       वषय – सन २०२१-२०२२ या शै णक वषाकर ता मराठ  व ऊद ुिश क ६ म ह या   

                कर ता नेमणूक करणे व जा हरात देणेबाबत.  

वषय .११ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७७०                           वषय मांक – १२ 

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं१८/का व/३३७/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       वषय – मनपा या न वन तयार कर यात आले या भोसर , जजामाता, थेरगांव व  

              आकुड  णालयाकर ता आव यक व ऑ सजन O2 मेड कल गॅस (Liquid  

              Oxygen) पुरवठा करणेकामी वतरक नेमणूक करणेबाबत.   
वषय .१२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९७७१                           वषय मांक – १३ 

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०४/का व/७५९/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       वषय - भाग .32 मधील ीकृ ण मंद र ते बँक ऑफ महारा  ते सांगवी फाटा पयत   

              व पर सरातील र ते अ यावत प दतीने वकिसत करणेबाबत. (सन 2019-2020)  
वषय .१३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९७७२                           वषय मांक – १४ 

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजसं/२/का व/२८७/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       यरोग, पोिलओ, गोवर- बेला, घटसप, डां या खोकला, टटॅनस, हमो फ स इ लुएंझा 
टाईप बी अशा आजारांसाठ  बालकांचे लसीकरण के याने बालकांना सुर त करता येते. यामुळे 
बालकांचे िनयिमत लसीकरण करणे आव यक असून महानगरपािलके या वतीने काय े ात" 
िमशन िनयिमत लसीकरण मो हम" राबवत आहे. याम ये शू य ते २ वष वयोगटामधील लहान 
मुलांचे आ ण सव गभवती म हलांचे लसीकरण कर याचे उ  आहे. या लसीकरण मो हमेबाबत 

नाग रकांम ये जागृती करणे आव यक आहे. याकामी शहरातील रेड ओ िमच  ९८.३ एफएम, रेड ओ 
िसट  ९१.१ एफएम, रेड एफएम ९३.५० एफएम आ ण रे डओ वन ९४.३० एफएम इ. रेड ओ 
वा ह यां ारे नाग रकांम ये ३० सेकंदा या जागृतीपर ऑड ओ ल स बन वणे व दवसातून १० 
वेळा ७ दवसांक रता सा रत करणेकामी र. .३,८४,०९०/- (अ र  र. . तीन लाख  चौ-याऐंशी 
हजार न वद फ ) १८% GST सह इतका खच अपे त आहे. तर  सदर खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७७३                           वषय मांक – १५  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म य.सा.भां.,वै कय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/७१४/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       भारत सरकार तसेच रा य शासानाने कोरोना वषाणू Covid-19 ादुभाव रोख यासाठ  
रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच, २०२० पासून लागू क न 
अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागू क न 
रा ीय आप ी घो षत क न कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोखणकेर ता यु दपातळ वर कामकाज 
कर यात येत आहे.   या अनुषंगाने   महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३) (क)  नुसार कोरोना वषाणुचा(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन 
प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी 
दनांक २५/०३/२०२१ रोजी कै.आ णासाहेब मगर टे डयम ज बो णालय यव थापनाबाबत 
झाले या बैठक स अिधन राहूनतातड चे कामकाजा तव M/s.Medbros Healthcare Pvt. Ltd., यांना 
कोरोना बािधत ण मरण पाव यास यावर Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे 
यो य तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ   र. .२८,०२१/-  माणे  १६ 
कमचार  कै.अ णासाहेब मगर टे डयम येथे उपल ध क न देणेकामी ित महा र. .४,४८,३३६/- 
माणे दोन म ह यांकर ता ( दनांक ३१/०३/२०२१   ते दनांक ३०/०५/२०२१) येणा-या  

र. .८,९६,६७२/- (अ र  र. .आठ लाख शहा णव हजार सहाशे बहा र फ ) चे खचास  व  

सदरचा खच वैदयक य वभागाकड ल वाय.सी.एम. णालय व अ य णालयाची साफसफाई 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९७७४                           वषय मांक – १६  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – शहर आरो य िनयं ण क  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .स िनके/ य/का व/३१९/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

      रा ीय आरो य अिभयान रा ीय यरोग दु रकरण काय मांतगत कायरत  कमचा-यांना 
जा. .श िनके/ य/का व/१०१/२०२० द.०१/०७/२०२० नुसार कमान वेतन माहे जुन २०२० 
पासुन लागु केलेले आहे. यासाठ  थायी सिमती द.०७/१०/२०२० ठराव मांक ७५३४ नुसार 
रा ीय यरोग दु रकरण काय मांतगत कायरत कमचार  यांना प.िच.म.न.पा या कमान वेतन 
दरानुसार मंजुर िनधी यित र  मनपा माफत होणा-या खचा या ितपुत स माहे जुन ते डसबर 
२०२० अखेर मंजुर  घे यात आलेली आहे. तर  जानेवार  २०२१ ते ३१ मे २०२१ अखेर तसेच १ 
जुन २०२१ पासुन पुढ ल कालावधीसाठ  ितमाह कमान वेतन अदा कर यासाठ  रा ीय यरोग 
दु रकरण काय मा यित र  अंदाजे र. .२,०७,०३३/- ितमाह खच अपे त आहे. सदरचा खच 
थमता कॉप रेशन इंट ेटेडहे थ ऍ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायट  बचत खाते .०३२१०१००७६८३ 
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मधुन कर यास व यानंतर वेतनातील फरक पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील कुटंुब क याण 
अ थायी आ थापना या लेखािशषकामधील मंजुर अनुदान र. .५,१४,००,०००/- मधुन ितपुत  
करणेकामी मा यता िमळावी तसेच मा.आयु , आरो य सेवा व अिभयान संचालक, रा ीय आरो य 
अिभयान, आरो य भवन, मंुबई यां या जा. .राआसोमं/मनु यबळ क /वेतन सुसूञीकरण/५०३३३-
५४१३०/२०२० द.५ ऑ ट बर २०२० नुसार वेतन सुसञूीकरण या राब व याबाबत मागदशक 
सुचना ा  झाले या आहेत. यानुसार वेतन सुसूञीकरण या राबवुन या कमचा-यांना 
कमान वेतन लागु केलेले आहे अशा कमचा-यांचा माहे जुन २०२० पासुन वेतनातील फरक 

पं.िचं.म.न.पा म ये भर यास व रा ीय आरो य अिभयानांतगत सुसुञीकरणानुसार मंजुर वेतन व 
पं.िचं.म.न.पाचे कमान वेतन यामधील फरकाची र कम कुटंुब क याण अ थायी आ थापना या 
लेखािशषामधुन ितपुत  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९७७५                           वषय मांक – १७  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मा य/िश/३/का व/२०१/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयसाठ  सन २०२०-२१ या शै णक 
वषात इ.५ वी ते १० वी या व ा याना मोफत बसपास योजनोपोट   र. .९,२७,६८०/- (अ र  
र. . नऊ लाख स ावीस हजार सहाशे ऐंशी फ ) कंवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९७७६                           वषय मांक – १८  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.उप आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/१६/का व/२७५/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –   

       यशवंतराव च हाण मृती णालया या - करण वभागासाठ  सी.आर.िस ट म  

उपकरण खरेद कामी ई.िन.सु. .32/2020-21 नुसार ा  लघु म िन वदाकार मे.मेड टेक एज सीस, 

पुणे यांचे एकुण र. .16,90,000/-  हे अंदाजप क य दर र. .23,00,000/- पे ा 26.52 ट केने कमी 
व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असुन मे.मेड टेक एज सीस, पुणे यांना 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  येणा-या 
र. .16,90,000/- (अ र  र. .सोळा लाख न वद हजार फ ) या खचाचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७७७                           वषय मांक – १९  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.उप आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/०४/का व/३८२/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक जंतुनाशक/दुगधीनाशक टेिमफॉस 50% 

EC isi mark औषध खरेद करणे कामी ई.िन.सु. .04-03/2021-22 अ वये िस द क न ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे.ल मी केमी लाईम 
पे ट कं ोलपुणे यांचे ती िलटर दर र. .1615/-  नुसार 1010 िलटर साठ  एकुण 
र. .16,31,150/- कमी क न दलेले दर हे अंदाजप क य दर र. .16,66,500/- पे ा 2.12%  ने 
कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन संबधीत पुरवठादारा बरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत आलेला आहे. तर  सदर खरेद स येणा-या र. .16,31,150/- 

(अ र  र. .सोळा लाख एकतीस हजार एकशे प नास फ ) या खचाचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७७८                           वषय मांक – २०  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०८/का व/१०६३/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध णालये,जं बो को वड सटर, ऑटो ल टर 
को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांवर वै कय 
उपचाराकर ता आव यक असणारे Inj.Remdesivir 100 Mg तातड ने उपल ध क न देणे आव यक 
आहे.स थतीत मनपाचे व वध णालये तसेच कोवीड हाँ पीटल कर ता आव यक असणारे 
Inj.Remdesivir 100 Mg– 15,000 Vials खरेद  करणेकामी  ई-िन वदा .०३/२०२१-२२ नुसार 
लघु म पुरवठाधारक मे.के स फामा. मंुबई यांचा लघु म दर र. .२१२६.८८ ित हायल (सव 

करासह त) असा आहे. या दराने २८०० हायलस खरेद  के यास याकामी एकुण 
र. .५९,५५,२६४/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख पं चाव न हजार दोनशे चौस  फ ) (सव 
करासह त) इतका  खच झालेला आहे.सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, 
सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी 
यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
६३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार मे.के स फामा. मंुबई यांचेकडुन काय र करारनामा क न 
खरेद कामी येणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७७९                           वषय मांक – २१  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/७२३/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/17/2020-21 अ वये भाग .९ मधील 
गांधीनगर, नुरमोह ला, जैन मं दर, योती इं लश कूल, वसंतदादा पाट ल प रसरातील र यांची 
हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए कृपलानी िन.र. .56,01,175/- (अ र  
र. .छ पन लाख एक हजार एकशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .55,27,425/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .55,27,425/- पे ा 28.62% कमी हणजेच र. .39,45,476/- + रॉय ट  चाजस 
र. .19,081/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .40,38,307/- 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 – ९७८०                           वषय मांक – २२  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/७२२/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/19/2020-21 अ वये भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी, यशवंतनगर, उ मनगर प रसरातील र यांची हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.परमानंद ए कृपलानी िन.र. .56,24,882/- (अ र  र. .छ पन लाख चोवीस हजार आठशे 
याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,51,132/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,51,132/- पे ा 
28.62% कमी हणजेच र. .39,62,398/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .73,750/- = एकुण र. .40,61,801/- 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 – ९७८१                           वषय मांक – २३  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/७२१/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/16/2020-21 अ वये भाग .९ 
खराळवाड , नेह नगर  व इतर भागातील ठक ठकाणी र यांची हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे.परमानंद ए कृपलानी िन.र. .56,18,901/- (अ र  र. .छ पन लाख अठरा हजार 
नऊशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,45,151/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,45,151/- पे ा 
28.62% कमी हणजेच र. .39,58,129/- + रॉय ट  चाजस र. .19,081/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .73,750/- = एकुण र. .40,50,960/- 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 – ९७८२                           वषय मांक – २४  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – ह े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/पापु/१/का व/२२५/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       मा.रा ीय हर त लवाद (National Tribunal western Zone Pune) यांच ेआदेशाचे अनुषंगाने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शेवाळेवाड  ांमपंचायत, ता हवेली यांना १०,००० िल. 
मते या पा या या टँकर या दैनं दन पाच स देणेचे िनयोजन करणेत आले आहे. यानुषंगाने 

कायकार  अिभयंता, ल कर पाणीपुरवठा वभाग, पुणे महानगरपािलका यांनी, मा.महापािलका ठराव 
.८०९ अ वये  पाणीपुरवठा वभागाकड ल मीटर पाणीप ट या िनवासी दरा माणे सन २०१७-१८ 

पयत ५४६(५४६० कलो िलटर) खेपासाठ  र.  २८.८८ ित कलो िलटर दराने र. .१,५७,६८४.८० 

सन २०१८-१९ पयत १७४५(१७४५० कलो िलटर) खेपासाठ  र. .३०.३२ ित कलो िलटर दराने 
र. .५,२९,०८४/- सन २०१९-२० पयत २४८० (२४८०० कलो िलटर) खेपासाठ  र. .३१.८४ ित 
कलो िलटर दराने र. .७,८९,६३२/- व सन २०२०-२१ साठ   ३५९०(३५९०० कलो िलटर)  
खेपासाठ  र. .३३.४३ ित कलो िलटर दराने र. .१२,००,१३७/- असे एकूण 
र. .२६,७६,५३,७८०/- इतक  र कम पुणे मनपाकडे जमा करणेस कळ वले आहे. तर  सदर 
करणी पुणे मनपाने मागणी केलेली शेवाळवाड  येथ े टँकरने पाणीपुरवठा करणे या  बीलाची 

सुधार त र. .२६,७६,२३७/- इतक  पुणे मनपास तातड ने  अदा करणे आव यक आहे. परंतु सदर 
कामासाठ  चालु वषाच े अंदाजप काम ये कोणतीह  तरतुद उपल ध नसलेने, पं.िच.मनपाचे सन 
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२०२१-२२ च े अंदाजप कातील “पाणीपुरवठा बले” लेखािशषामधून अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७८३                           वषय मांक – २५  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – आप ी यव थापन 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप. य/०१/का व/१८२/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       वषय - कोवीड–१९ संसगज य आजार ितबंधा मक उपाययोजना अंतगत दूगा गेड  

               यांच े वयंसेवकांच ेकामकाजास दले या मुदतवाढ स काय र मा यता देणेत  

              येत आहे. 
वषय .२५ चा वचार द.०७/०७/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ९७८४                           वषय मांक – २६  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/७२६/२०२१, द.१५/०६/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .98/3/2020-21अ वये भाग .८ मधील 
आव यक ठकाणी पावसाळ  गटरची सुधारणा करणे व इतर थाप य वषयक कामे  करणेकामी 
मे.िशवांक क शन िन.र. .37,32,688/- (अ र  र. .सदतीस लाख ब ीस हजार सहाशे 
अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,12,238/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,12,238/- पे ा 
33.33% कमी हणजेच र. .24,74,949 /- + रॉय ट  चाजस र. .3,251/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .20,450/- = एकुण र. .24,98,650/-  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. 
----------- 

 
 
 
 
 



15 
 

ठराव मांक – ९७८५                           वषय मांक – २७  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०५/का व/४४१/२०२१, द.१५/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ     
(1 ते 71) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७८६                           वषय मांक – २८  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१अ/का व/७५/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –   

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०१.०३.२०२१  ते  द.२८.०३.२०२१  अखेरसंपणा-या  आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१अ/का व/७५/२०२१, द.१६/०६/२०२१ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९७८७                           वषय मांक – २९  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१अ/का व/७३/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –   

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 
वभागाकड ल माहे जानेवार  २०२१ अखेर संपणारा मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा पर क यांनी 
.मुलेप/१अ/का व/७३/२०२१, द.१६/०६/२०२१ अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७८८                           वषय मांक – ३०  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१अ/का व/७४/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –   

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 
वभागाकड ल माहे फे ुवार  २०२१ अखेर संपणारा मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा पर क यांनी 
.मुलेप/१अ/का व/७४/२०२१, द.१६/०६/२०२१ अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९७८९                           वषय मांक – ३१  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.उप आयु  (भांडार) यांचे प  .मभा/ं०४/का व/३८४/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक जंतुनाशक/दुगधीनाशक पायरोसीन 
ऑईल ISI MARK औषध े खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. .04-01/2020-21 अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे.डॉ फ न 
स स, पुणे यांचे ती िलटर दर र. .915 /-  नुसार 1750 िलटरसाठ  एकुण र. .16,01,250/- कमी 
क न दलेले दर हे अंदाजप क य दर र. .16,10,000/- पे ा 0.54% ने कमी अस याने ते वकृत 
करणेत आलेले असुन संबधीत पुरवठादारा बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत आलेला 
आहे. तर  सदर खरेद स येणा-या र. .16,01,250/- (अ र  र. .सोळा लाख एक हजार दोनशे 
प नास फ ) या खचाचे अवलोकन  करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७९०                           वषय मांक – ३२  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – वै कय  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/०४/का व/५७९/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       मा.आयु , मा.महापौर, मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण अिधकार  यांचे 
समवेत दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या चच माणे ट या ट याने 
कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय ८०० बेड साठ  दोन म हने 
कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश दे यात आले होते. द.२५.०५.२०२१ पासुन बेडसं या कमी 
करणेत आली आहे. मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नोिसटक सटर यांना दे यात आले या ८०० बेड 
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आदेशांपैक  ४०० बेड बंद करणेत आले होते आ ण २०० बेड साठ  ट या ट याने दले या 
आदेशांची मुदत अनु मे २८.०५.२०२१ आ ण ३१.०५.२०२१ रोजी पूण होत होती. आयसीयु आ ण 
ऑ सीजन बेडची आव यकता ल ात घेता द. ०१.०६.२०२१ ते ३०.०६.२०२१ पयत १४० 
ऑ सीजन यु  बेड आ ण ६० आयसीयु बेड चालु ठेवणेकामी यांना एकूण र. .१,३७,९३,४७२/- 
(अ र  र. .एक कोट  सदतीस लाख या नव हजार चारशे बाह र फ ) चे आदेश देणेत आले 
आहेत. मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नोिसटक सटर यांना PMRDA कड ल मुळ आदेशाम ये नमुद 
केले माणे तसेच पुणे महानगरपािलकेकड ल आदेशातील व करारना यातील सव अट  व शत  
बंधनकारक राहणार आहेत. वाढती णसं या वचारात घेता भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, 

आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) क 
नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असेलेने 
द.०१.०६.२०२१ ते ३०.०६.२०२१ (३० दवस) २०० बेडसाठ  (ऑ सीजन यु  १४० बेड आ ण 
आयसीयु ६० बेड) आदेश दे यात आलेले आहेत. एकूण र. .१,३७,९३,४७२/- च ेखचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७९१                           वषय मांक – ३३  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/७४०/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .98/4/2020-21 अ वये  भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी प रसरात देखभाल दु ती व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम. 
ए टर ायझेस िन.र. .29,97,908/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार नऊशे आठ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,25,608/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,25,608/- पे ा 41.13% 

कमी हणजेच र. .17,22,305/- + रॉय ट  चाजस र. .7,915/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .72,300/- = एकुण र. .18,02,520/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७९२                           वषय मांक – ३४  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/७३९/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .98/2/2020-21 अ वये भाग .२ मधील 
पाईन र यालगत से.नं.१६ राजेिशवाजीनगर गुलमोहर हौसींग सोसायट  ते जाधवसरकार 

चौकापयतचा फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.आर.एम. ए टर ायझेस िन.र. .41,39,845/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख एकोणचाळ स हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,67,545/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,67,545/- पे ा 40.90% कमी हणजेच र. .24,03,919/- + 
रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .24,85,547/- 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 – ९७९३                           वषय मांक – ३५  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – उ ान/वृ संवधन  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/३१५/२०२१, द.१५/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .९/२०२०-२१ अ वये िचंचवड टेशन 
चौक ते थेरगाव फाटा डांगे चौक र ता म यदुभाजक  सुशोिभकरण  नुतणीकरण करणेकामी 
मे.जी.बी ए टर ायजेस  िन वदा र. .३५,६४,४१०/- (अ र  र. .प तीस लाख चौस   हजार 
चारशे दहा फ ) पे ा ४.००% या कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २४ म हने कालावधीसाठ  
येणारा खच र. .४,२१,८३४/- (अ र  र. .चार लाख एकवीस हजार आठशे चौतीस फ ) माणे 
वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व 
य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७९४                           वषय मांक – ३६  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – वै कय  
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/५८१/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात 
घेता व पंपर  िचंचवड शहरामधील वाढ या को वड १९ आजाराचा ादुभाव ल ात घेता व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडे अितद ता वभाग (ICU) चाल वणेकर ता असले या मनु यबळाची 
कमतरता ल ात घेता, मनपाचे णालयातील ICUबेड खाजगी सं थेस चाल वणेस देणेकामी 
Expression of Interst (EOI)  .4/2020-21   िस द करणेत आलेले होते. सदर (EOI) 

िन वदेकर ता मनपाच ेहॉ पटल मधील बेड सं येनुसार दर माग वणेत आलेले होते. यानुसार मे. 
बी अलकेअर स वसेस ा.ली यांच े वायसीएम हॉ पटल मधील 15 बेडसाठ  सादर केलेले दर 

र. .11,999/- कमी क न र. .7500/- ितबेड/ ित दन असा सुधा रत दर  दला आहे. याच दराने 

वायसीएम हॉ पटल मधील  ICU-1 व ICU-2 ( 15+15 बेड) एकूण ३० बेडच ेकाम  करणेस तयार  
दश वली असुन, सदरचा दर वीकृत करणेकामी मा.आयु  यांनी द.०१/०८/२०२० राजीचे 

तावा वये मा यता दलेली आहे. या माणे यांना आ ा पयत पुढ ल माणे कामकाज आदेश 
देणेत आले आहेत. 

अ. . कामकाज कालावधी कामकाज आदेश  आदेश र कम 

१ द.०९.०९.२०२० ते द.१०.११.२०२० आमुका/११/का व/१९७/२०२० २,०२,५०,०००/- 
२ द.१०.११.२०२० ते द.०९.०२.२०२१ मसाभां/०४/का व/९९ए/२०२१ २,०२,५०,०००/- 
३ द.१०.०२.२०२१ ते द.३१.०५.२०२१ मसाभां/०४/का व/३९९/२०२१ २,५२,००,०००/- 

         या माणे मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना दनांक ०१.०६.२०२१ ते ३१.०७.२०२१ पासुन 
दोन मह ने (६१ दवस) कालावधीसाठ  आयसीयु ४८ साठ  १५ बेड आ ण आयसीयु ७० साठ  १७ 
बेड असे एकूण ३२ बेडसाठ  मुदतवाढ दलेनंतर एकूण र. .१,४६,४०,०००/-(अ र  र. .एक कोट  
शेहेचाळ स लाख चाळ स हजार फ )  पयत कामकाज आदेश देणेत आले आहेत. एकूण 
र. .१,४६,४०,०००/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९७९५                           वषय मांक – ३७  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .मा य/िश/३/का व/२०४/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       वषय – िमक पु तके खरेद कामी महारा  रा य पा यपु तक िनिमती  व अ यास म  

              संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांना आगाऊ र कम अदा करणेबाबत. 
वषय .३७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७९६                           वषय मांक – ३८  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/३०७/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३०/३३-२०२०-२१ अ वये अ े ीय कायालय 
अंतगत भाग .१० म ये दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.एम.बी.इले क & कं. 
िन.र. .३२,३७,११८/-(अ र  र. .ब ीस लाख सदतीस हजार एकशे अठरा फ ) पे ा २३.७५% 
कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे पुढ ल 
कायवाह  करणेत यावी  

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

ठराव मांक – ९७९७                           वषय मांक – ३९  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/८/का व/८४/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       िमळकतकराचा भरणा जा तीत जा त हो यासाठ  नाग रकांनी भरणा करणे सुखकर हावे 
यासाठ  आँनलाईन ारे भरणा वकारला जातो.  सदर ल भरणा करत असताना नाग रकांकडुन 
िमळकत मांक चुक चा टाकला जातो.  तसेच तांिञक ञुट  मुळे िमळकतकर एकापे ा जा त 
वेळा  भरणा केला जातो.  यामुळे सदर ल जादा र कम परत िमळकणेकामी नाग रकां या वेब 
पोटल, सारथी, ा ह अ स, तसेच मा.आय़ु  यां याकडे त ार  वाढले या आहेत.  स थीतीत 
नाग रकांनी भरणा केलेली जादा र कम परतावा करणेबाबतचे अिधकार मा.अित र  आयु  यांना 
दान कर यात आलेले आहेत.  सबब नाग रकां या त ार  बाबत वेळेत िनणय होणेकामी सदर ल 

अिधकार उप आयु  करसंकलन यांना दान करणेबाबत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील 
कर आकारणी व करसंकलन वभाग महानगरपािलकेस थायी उ प न िमळुन देणारा मह वाचा 
वभाग आहे.   कर आकारणी व करसंकलन वभागामाफत १६ वभागीय कायालया अंतगत 
िमळकतकर रोख, धनादेश, ड ड , ईड सी, आरट जीएस, एनएफट , युपीआय, आयएमपीएस, आँनलाईन 
इ.  माफत भरणा वकारला जातो. िमळकतकर कराचा भरणा जा तीत जा त होणेसाठ  

नाग रकांना भरणा करणे सुखकर हावे, व को वड-१९ च ेकालावधीत वभागीय कायालयात भरणा 
करणेसाठ  होणार  गद  टाळणेकर ता आँनलाईन भरणा ह  सु वधी खुप गरजेची  व आव यक आहे.  
नाग रक या सु वधेचा मो या माणात लाभ घेतात असे िनदशनास आलेले आहे. परंतु नाग रक 
आँनलाईन पेमेट करतात ते हा यांना स सेसफुल ँनझँ शन असा मेसेज न आ याने दुबार 
भरणा करतात तसेच काह   तांिञक ञुट  मुळे अ या कारचे ँनझँ शन होत असतात. यामुळे 
नाग रक यांची जादा अदा केलेली िमळकतकराची र कम परत िमळणेकामी वेब पोटल, सारथी, 
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ा ह अ स, तसेच मा.आय़ु  यां याकडे त र च े माण दवस दवस वाढत आहे. स थतीम ये 
मा.आयु  यांच ेकड ल आदेश . शा/२/का व/७९४/२०२१, दनांक १८/२/२०२१ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३९ (अ)(१) नुसार आयु ा या िनयञणां या, अिधनतेने, 

आयु ां या सव कंवा कोण याह  अिधकाराचा वापर कर याच ेतसेच यांची सव कंवा कोणतीह  
कत य व काय पार पाड याच ेअिधकार अित र  आयु  यांना दान कर यात आलेले आहेत.  
या माणे अित र  आयु  यां या मा यतेने िमळकतधारक नाग रकांना भरलेली जादा कराची 

र कम परतावा कर यात येत आहे.  परंतु नाग रकांना जादा भरलेला िमळकतकर वेळेत परतावा 
करणेकामी व त ार ंच े माण कमी हावे यासाठ  करआकरणी व करसंकलन वभागाच े वभाग 
मुख उप आयु  (कर) यांना नाग रकांनी भरलेली जादा िमळकतकराची र कम परत करणे व 

पुढ ल वषा या बलात समायो जत कर याचे अिधकार उप आयु  (कर) यांना दान करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७९८                           वषय मांक – ४०  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/४२३/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/23/2020-21 अ वये . .२५ 
पुनावळे व भागातील इतर प रसरामधील र यांची एम.पी.एम. प दतीने दु तीची कामे करणे 
व आव यकतेनुसार एम.पी.एम. प दतीने र ते तयार करणेकामी (सन २०२०-२१ कर ता) अन या 
ब डकॉन िन.र. .40,98,747/- (अ र  र. .चाळ स लाख अ ठया णव हजार सातशे स ेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,31,397/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,31,397/- पे ा 42.62% 

कमी हणजेच र. .23,13,216/- + रॉय ट  चाजस र. .64,592/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .67,350/- = एकुण र. .24,45,158/- 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 – ९७९९                           वषय मांक – ४१  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.उप आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/५/का व/९०५/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –   
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       मनपाचे व वध वभागांसाठ , वै कय वभाग, YCMH व इतर वभागांसाठ  दैनं दन 

कामकाजासाठ  आव यक व वध टेशनर  सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा सुचना .18/2021-22 

अ वये िन वदा िस द क न िन वदा माग व यात आ या हो या. यानुसार ा  िन वदांम ये 
मे. लोब ेड ंग कंपनी यांचे 6 बाबींच,े नागपुर, मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे 18 बाबींच,े 

मे. साईज एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे 12 बाबींच,े मे.जयगणेश ऑफसॆट, पुणे यांचे 2 बाबींच,ॆ 

 मे.िशवसमथ एंटर ायजेस, िनगड  यांचे 6 बाबींचे व मे.इंदु इ फोटेक सो युशन, भोसर  यांचे 1 

बाबीक रता दर लघु म ा  झाले असुन लघु म ा  दरानुसार एकूण  45 बाबी  खरेद  करणॆकामी 
एकूण र. .19,56,245/- इतका खच होणार असुन जो अंदाजप कय खच एकूण र. .24,96,538/- 

पे ा 21.64% ने कमी असुन वाजवी व रा त अस यामुळे वकृत कर यात आले असुन यां या 
समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर टेशनर  
सा ह य खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .19,56,245/- (अ र  र. .एकोणीस लाख छप न 
हजार दोनशे पंचचेाळ स फ ) चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८००                           वषय मांक – ४२  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१५४/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –   

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

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

ठराव मांक – ९८०१                           वषय मांक – ४३  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/७१८/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

        भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क)  नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-19) 

ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  
साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी मनपा या ह मधील कोराना वषाणू 
बािधत णांची सं या दवस दवस वाढत अस याने जा तीत जा त लोकांची RTPCR Test ची 
तपासणी करणेकामी Lifenity Wellness International Limited यांनी मनपा या वाय.सी.एम. 

णालय व भोसर  णालयातून एकूण 6029 RTPCR Test  चे नमुने तपासणी केलेने 
र. .५८०/-  ित टे ट माणे  र. .३४,९६,८२०/-, Metopolis Lab Pune यांनी मनपा या यमुनानगर 
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णालय व आकुड  णालयातून एकूण 3056 RTPCR Test  च े नमुने तपासणी केलेने 
र. .५८०/-  ित टे ट माणे र. .१७,७२,४८०/-  व  Dr.Lal Path Labs Ltd., यांनी मनपा या 
सांगवी व थेरगांव णालयातून एकूण 785  RTPCR Test  चे नमुने तपासणी केलेने र. .५८०/- 
ित टे ट माणे र. .४,५५,३००/- (अ र  र. .चार लाख पंचाव न हाजर तीनशे फ )   चे 

खचास काय र मा यता व सदरचा खच हा शासक य योजनांची अंमलबजावणी या लेखािशषातून 

खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९८०२                           वषय मांक – ४४  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय  
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/७१९/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       भारत सरकार तसेच रा य शासानाने कोरोना वषाणू Covid-19 ादुभाव रोख यासाठ  
रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच, २०२० पासून लागू क न 
अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागू क न 
रा ीय आप ी घो षत क न कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोखणेकर ता यु दपातळ वर कामकाज 
कर यात येत आहे.   या अनुषंगाने   महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३) (क)  नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 

आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना 
करणेकामी तातड चे कामकाजा तव M/s.Medbros Healthcare Pvt. Ltd., यांना कोरोना बािधत 

ण मरण पाव यास यावर Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे यो य तो 
ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  ३१/०५/२०२१ पयत ८ कमचार  ऑटो 

कल टर येथे उपल ध क न देणेकामी ( द.२८/०४/२०२१ ते ३१/०५/२०२१ या कालावधीकर ता) 
येणा-या र. .२,४६,५८५/- (अ र  र. .दोन लाख शेहेचाळ स हजार पाचशे पं याऐंशी फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८०३                           वषय मांक – ४५  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/७२०/२०२१, द.१७/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       भारतीय साथरोग िनयं ण अिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) यास अिधन राहून कोरोना वषाणुचा 
(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या 
अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी Antigen Test kits खरेद  
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करणेकामी िस द केले या ई-िन वदे या अनुषंगाने  M/s.Anand Chemiceutcs  यांचेकडून 

M/s.Meril Diagnostics Pvt. Ltd., कंपनीचे Meriscreen Covid-19 Rapid Antigen Test Kit (Lot 

No.MI042182, MFG:2021/04, Exp:2023/03) ४,००० कटस ्  (१,००,००० टे ट 25 Test per Kit Rate 

per Test Rs.११६/- अिधक12% GST Rs.13.92 माणे ित टे ट र. .१२९.९२   या दराने खरेद  

कर यास व (िन वदा र. .४८,००,०००/- पे ा १४२% जादा दराने) येणा-या  र. .१,१६,००,०००/- 
(अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख फ ) अिधक 12%  GST चे खचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८०४                           वषय मांक – ४६  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/०८/का व/१०७८/२०२१, द.१८/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

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

वाढत असुन याकर ता Injection Remdesivir 100mg ची मो या माणात मागणी होत आहे 
तथापी आव यक या माणात पुरवठा होत नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन 
औषधे खरेद  करणे आव यक होते या दर यान मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सदर इंजे शनचे 
पुरव या कर ता वेळोवेळ  आदेश पार त क न Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न 

दले होते. या माणे मनपाचे कोवीड हाँ पीटल कर ता  मे.कुदन मेड को, िचंचवड यांचेकडुन 

तातड ने खरेद कामी दर र. .3080/- (सव करासह त) एकुण 18 Vials + 5 Vials= 23 Vials थेट 
प दतीने एकुण र. .55440/- + 15400/- = 70840/- ( सव करासह त) ची खरेद  कर यात आलेली 
आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७,सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल 
कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच 
महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार मे.कंुदन मेड को, िचंचवड यांचकेडुन थेट 
प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 
 



25 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ९८०५                           वषय मांक – ४७  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – शासन 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/११/का व/२९५/२०२१, द.१८/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५१ व ६७ मधील तरतूद ंस अनुस न 
मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८५, द.१६/०९/२०२० व मा.महापािलका सभा ठराव .५७०, 

द.१३/१०/२०२० यांचे मा यतेने मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश . शा/११/का व/४८५/२०२०, 

द.२६/१०/२०२० व . शा/११/का व/ १२८/२०२१, द.१०/०३/२०२१ अ वये द.२४ माच, २०२० 
ते १७ मे, २०२० व १४ जुलै, २०२० ते २३ जुल,ै २०२० या ६५ दवसा या लॉकडाऊन कालावधीम ये 
कोरोना वषयक काम करणारे महानगरपािलका व वध वभागाकड ल कमचार , मानधनावर ल, 

ठेकेदाराकडे काम कर त असलेले कमचार , िश णाथ  (कोपा-पासा) तसेच भांडार वभाग व इतर 
वभागातील कमचार  यांना य  केले या कामा या माणात हजर दवसा माणे ती दन 
र. .१५०/- (अ र  र. .एकशे प नास फ ) ो साहन भ ा मंजुर करणेत आला आहे. 
स थतीत “कोरोना” वषाणू (COVID-19) दुसर लाट असून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
प रसरात को वड-१९ बािधत णांची सं या मो या माणात वाढत आहे. “कोरोना” वषाणू 
(COVID-19) ादूभाव रोख यासाठ  िनमाण झाले या आप कालीन प र थतीचा सामना करणे या 
अनुषंगाने कोरोना वषाणूमुळे िनमाण झाले या आजाराच े पा भूमीवर ितबंधा मक उपायोजना 
करणेक रता मनपा या वतीने उपाय योजना करणेत येत आहेत. “कोरोना” वषाण ू (COVID-19) 

चेकाळात कामकाज करणा-या यशवंतराव च हाण मृती णालयासह महापािलका णालय / 
दवाखाना येथील कायरत अिधकार / कमचार  यांना वतं  को वड भ ा अदा करणेबाबत वै कय 
मु य कायालयामाफत द.१९/०५/२०२१ रोजी मा.आयु सो यांचेकडे ताव सादर करणेत आला 
होता. यानुसार महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय तसेच मनपाची इतर 

णालये व दवाखाने या ठकाणी को वड-१९ या काळात मानधनावर कायरत असले या त  
वै कय अिधकार / वै कय अिधकार  तसेच दंतश य  िच क सक यांना र. .१५,०००/-, टाफनस 
व सव पॅरामेड कल टाफ यांना र. .१०,०००/- तसेच योगशाळा सहा यक/ वग ४ मधील 

कमचार  यांना र. .५,०००/- या माणे मािसक वेतना यित र  वतं  को वड भ ा १ ए ल २०२१ 
पासून ३० जून २०२१ अखेर दरमहा अदा करणेस मा. थायी सिमती सभा ठराव .९४५०, 

द.१२/०५/२०२१ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. यासंदभातील कायवाह  वै कय 
वभागाकडून करणेत आलेली आहे. याच धत वर, महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती 
णालय तसेच मनपाची इतर णालये व दवाखाने या ठकाणी को वड १९ या काळात 

आ थापनेवर कायरत असलेले वै कय तां क संवगातील अिधकार  / कमचार  यांना खालील देय 
माणे को वड भ ा मंजुर बाबत ता वत केले आहे. 
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अ. . महापािलका णालय / दवाखाना मधील थायी आ थापनेवर ल कायरत वै कय त  
/ वै कय अिधकार  / इतर कमचार  

वतं  को वड 
भ ा र. . 

१ वग-१ व २ १५,०००/- 
२ वग-३ १०,०००/- 
३ वग-४ ५,०००/- 

तुत करणी पुढ ल कायवाह  शासन वभागामाफत करणेबाबत मा.अित.आयु (१) 
यांनी शेरांकन केले आहे. सदर शेरांकनानुसार मा.आयु सो मा यता दलेली आहे. सादर करणेत 
आले या तावानुसार नमूद देयनुसार खालील माणे खच अपे त आहे. 

अ. . वग 
एकूण कमचार  सं या 

एकूण दरमहा को वड भ ा एकूण र. . 
वै कय वाय.सी.एम.एच 

१ २ ३ ४ ५ (३+४) ६ ७ (५x६) 
१ वग-१ १६ ६८ ८४ १५,०००/- १२,६०,०००/- 
२ वग-२ ७४ १४ ८८ १५,०००/- १३,२०,०००/- 
३ वग-३ ३०६ २८१ ५८७ १०,०००/- ५८,७०,०००/- 
४ वग-४ २४६ १५१ ३९७ ५,०००/- १९,८५,०००/- 

एकूण वग १ ते ४ ६४२ ५१४ ११५६ -- १,०४,३५,०००/- 
 
            वर ल माणे को वड भ ा संबंिधतांना अदा करावयाचा झा यास माहे १ ए ल २०२१ ते 
३० जून २०२१ क रता एकूण खच र. .१,०४,३५,०००/- (अ र  र. . एक कोट  चार लाख प तीस 
हजार फ ) ितमाह अपे त आहे. सदरचा को वड भ ा माहे १ ए ल २०२१ ते ३० जून २०२१ 
क रता कालावधीम ये मंजूर कर याचे ता वत केले आहे. यानुसार वर ल दराने को वड भ ा 
अदा करणेस तसेच जागितक महामार  को वड-१९ अंतगत कामकाज करणा-या मानधनावर ल 
वै कय अिधकार  यांना र. .१५,०००/- जनन व बाल आरो य (RCH), रा ीय नागर  आरो य 
अिभयान (NUHM) व रा ीय यरोग दुर करण काय म (NTEP)  अंतगत मानधनावर कायरत 
असलेले शहर काय म यव थापक, शहर लेखा यव थापक, लेखापाल, िल पक, ए.एन.एम., डेटा 
ए  ऑपरेटर तथा लेखापाल टाफनस, व र  डॉटस लस व यरोग एच.आय. ह . पयवे क, 

व र  यरोग उपचार पयवे क, व र  यरोग योगशाळा  पयवे क, ट.बी.हे थ हजीटर, 

प.पी.एम. कॉड नेटर, फामािस ट, योगशाळा तं , बालवाड  िश का व आशा वयंसे वका 
यांना र. .१०,०००/- तसेच मदतनीस व ाय हर यांना र. .५,०००/- या माणे ए ल, २०२१ ते ३० 
जून २०२१ अखेर को वड भ ा देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकेड िशफारस 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९८०६                           वषय मांक – ४८  

दनांक – २३/०६/२०२१     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३१/का व/१०९/२०२१, द.२१/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पी.एम. पी.एम.एल. 
िनधी या लेखािशषावर एकूण तरतूद र. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम ये संचलनतूट 
१६५.७१ कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  र. .७०.०० कोट  असा 
अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून माहे जून २०२१ क रता 
र. .१२,००,००,०००/-(अ र  र. .बारा कोट  फ ) सन २०२०-२१ या अंदा जत संचलनतूट चे 
लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे जून २०२१ म ये अदा करावयाचे अस याने व 
सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेत येत आहे. तसेच पीएमपीएमएल या 
संचलनतूट व इतर देणी देणेकामी माहे जुलै २०२१ या संचलनतूट र. .१२,००,००,०००/- पैक  
र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. .सहा कोट  फ ) इतक  र कम आगाऊ व पात देणेस 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/११९४/२०२१  
दनांक - २४/०६/२०२१  
    
 

                                             
                                          (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या 
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( . वमुका/५/का व/४४१/२०२१ द.१५/०६/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 
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