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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २३९ 

(सभावृ ांत) 

 

दनांक- ०८/०९/२०२१                                 वेळ – द.ु२.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

०८/०९/२०२१ रोजी द .ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, 
थायी सिमती यांच े 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.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.संतोष बबन कांबळे 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

५. मा.बुड सुवणा वकास 

६. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
८. मा.सुल णा राजू धर 
९. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

११. मा.यादव मीनल वशाल 

१२. मा.भालेकर वण महादेव 

१३. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१४. मा.पाडाळे िनता वलास 
 

 यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकण-े अित.आयु , मा.उ हास जगताप- 

नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.राजन पा टल- शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय- आरो य 
वै क य अिधकार , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे- मु य लेखा व व  अिधकार , 

मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.खोत- उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवणे, मा.इंगळे- सह 

शहर अिभयंता, मा.लडकत- .सह.शहर अिभयंता,मा.बहुरे, मा.देशमुख, मा.आगळे, 
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मा.गायकवाड- सहा यक आयु , मा.पोमण– मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा. डॉ. 
वाबळे- अिध ता वाय.सी.एम.एच., म हला वै क य अिधकार - डॉ.डांगे, मा.देशमुख, मा.च हाण, 
मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा.भोसले, मा.पवार, मा.रामगुडे, मा.घुमाळ, मा.काळे, मा.भागवाणी- 
कायकार  अिभयंता, मा.जगताप- कामगार क याण अिधकार , मा.कोळप- शासन 
अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.जरांडे- सुर ा अिधकार , मा.गोफणे- 
आरो य अिधकार ,  हे अिधकार  उप थत होते. 

---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले. 

 

वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वकास क प योजनेसाठ  

आव यक कज/कजरोखे उभारणेकामी मा यता देणेबाबत मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत. 

वषय .३१) वाय.सी.एम. णालय व मनपाचे इतर णालयाकर ता न दणीकृत 
सं थेमाफत वै क य अिधकार , टाफनस तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व 
कमचार  नेमणेकामी एज सी िन त करणेबाबत. 

वषय . ३२) पंपर  िचंचवड मनपा व वायसीएम णालय येथे ेमाचा चहा व इतर चहाचे 
क  चाल वणेस मा यता देणेबाबत. 

वषय .३३) पंपर  िचंचवड शहरातील सावजिनक गणेशो सवासाठ  मंडळाकर ता मंडप 
परवानगी व शु क माफ स मा यता देणेबाबत. 

वषय .३४) सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत. 
वषय .३५) सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत. 

 
------------- 

 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३७ द.२५/०८/२०२१ व द.०१/०९/२०२१ चा 

सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  

ब) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३८ द.०१/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले.  
 

------------- 
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ठराव मांक- १०२३९                         वषय मांक- ०१ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- जलशु द करण से.२३  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .जशुके/पापु/१६८/२०२१, द.०६/०८/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

“पवना धरणातून से. . २३ जलशु द करण क  िनगड  पयत पाणी आणणे साठ  थेट पाईप 

लाईन टाकणे  या कामाचा आदेश ठेकेदार मे. एनसीसी-एसएमसी-इंद ू (जे ह ) यांना 
द.३०/०४/२००८ रोजी देणेत आला असून कामाची मूळ मुदत २४ म हने हणजेच 

द.२८/०४/२०१० पयत होती. सदर काम चालु असताना या दर यान द.०९/०८/२०११ रोजी मंुबई – 

पुणे ुतगती मागावर बऊर टोलनाका येथ े या क पा वरोधात झाले या र ता रोको आंदोलन 

संगी  झाले या पोिलस गोळ बारात ३ शेतक-यांचा मृ यु झाला आहे. याअनुषंगाने 
द.१०/०८/२०११ रोजी या प ा वये मा. ज हादंडािधकार , पुणे यांनी “ ज ाची कायदा व 

सु यव था प र थती अबािधत ठेव यासाठ  व र  पातळ वर सदर योजनेबाबत बैठक होईपयत 

पवनाधरणातून बंद पाईपलाईन ारे पाणीपुरवठा योजनेच ेकाम तूत थांब वणेत याव”े अशी वनंती 
केली होती. याअनुषंगाने सदरच ेकाम द.१०/०८/२०११ पासून आजतागायत बंद आहे. आतापयत 

सदरच ेकाम १२.६२% एवढे पुण झाले असून मुदतवाढ द. ३१/१२/२०२१ पयत घेणेत आलेली आहे. 

काम चालु असताना या काळात ठेकेदाराने १८०० िम.मी. यासाच,े १२ मी. लांबीच,े १० व १२ िम.मी 
जाड चे एकूण लोखंड  पाईप २१६९ नग आ ण पाईप जोडणीसाठ  ५८.१७ मी. लांबीचे Special आणून 

ठेवलेले आहेत. सदरचे लोखंड  पाईप एकूण २६.६० एकर एव या े ाम ये ठेवलेले आहेत. या 
यित र  ४५ x १५ मीटर या बं द त गोडाऊन म ये पाणीपुरवठा वषयक २४४ हॉ वस, ६ पं स 

तसेच १२ व ुत मोटस, व ुत संबंिधत ५० हॉ वस, ३२ ा सफामर व इतर व ुत जोडणी 
सा ह य ठेवलेले आहे. सदर या सा ह याचे संर ण करणेसाठ  ठेकेदाराने कामा या आदेशापासून 

आजतागायत १५ सुर ार क आ ण १ सुपरवायझर असे एकूण १६ कमचार  नेमलेले आहेत. 

साईटवर ल  लोखंड  पाईप आ ण बं द त गोडाऊन मधील मेटे रयल इ. सव बाबी ८ ठकाणी ठेवणेत 

आलेले आहे. यापैक  चार जागा मनपा / शासना या र या या कडेला अस यामुळे जागे या 
भा याचा  उदभवला नाह . परंतु उव रत ४ जागा वडगाव मावळ तालु यात खाजगी जागा 
मालक यां या जागेत असून याच े े  २६.६० एकर एवढे आहे. ठेकेदार मे.एनसीसी-एसएमसी-इंद ू

(जे ह ) यांच े द.२५/०३/२०१९ रोजीचे प  .PCMC/PAWANA/18-19/MARCH/04 ारे िन वदा 
समा ीची (Termination notice) सुचना दली आहे.  द.०१/१०/२०२० या मंजूर तावामुसार 

जागेच ेभाडे आ ण सुर ार कांची देयके पवना गोळ बार दुघटनेपासून हणजेच द.१०/०८/२०११ 
पासून द.२५/०४/२०१९ पयत येणार  र .७.६५ कोट  याबाबत recommended अस ेनमूद करणेत 

आले असून तपासणी क न पेमट दे यास िशफारस करणेत आली आहे. द.२६/०४/२०१९ पासून 

द.३१/१०/२०२० पयतची र. .२.६४ कोट   चे देयक ठेकेदार मे.एनसीसी-एसएमसी-इंद ू(जे ह ) यांनी 
अंितम बल सादर केले या दनांकापासून पवना क पाचे काम  महारा  शासना या 
परवानगीनंतर पुन :चालु हो याचा दनांक यामधील अदा करावे लागणार आहे. ठेकेदारास एकूण 

र. . १०.२९ कोट  एवढ  र कम अदा करावयाची आहे. मनपा कड ल सन २०२१-२२ च े

अंदाजप कात इतर वशेष कामे पाणीपुरवठा लेखािशषाकाअंतगत पान मांक ४४२, अ. . २ वर 
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सदर कामाचा समावेश करणेत आलेला असून यासाठ  तरतूद र. .१० लाख एवढ  आहे. तर  

सदरची तरतूद अपुर  पडणार अस याने याम ये वाढ करावी लागणार आहे.  जागा मालकाच ेभाडे 

आ ण सुर र कांच े ठेकेदाराचे देयक याचा अंदाजे सरासर  म हना र. .१५ लाख एवढा खच येत 

आहे. द.२६/०४/२०१९ पासून द.३१/०३/२०२२ पयत एकूण ३६ म ह यांसाठ  र. .५.४० कोट  

एवढा खच येणार आहे व  द. १०/०८/२०११ पासून द.२५/०५/२०१९ पयत र. .७.६५ कोट  असा 
एकूण १३.०५ कोट  एवढा खच होणार आहे. सदर खचास मा. थायी सिमतीची मा यता यावी 
लागणार आहे तसेच सदर कामास  वाढ व तरतूद यावी लागणार आहे. तर  याअनुषंगाने जागा 
मालकांच ेभाडे व सुर ा र कांच े ठेकेदाराचे देयक यांना द. १०/०८/२०११ ते ३१/०३/२०२२ पयत 

येणा-या खचास र. .१३.०५ कोट  साठ च े खचास तसेच होणा-या खचास तरतूद अपुर  पडत 

अस याने तावात नमुद माणे वाढ/घट त ा र. .१२.९५ कोट  एवढा रकमेचा असून यास 

मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. .१२.९५ कोट ) 

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

 
ठराव मांक- १०२४०                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- पाणीपुरपवठा  

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  .पापु/८/का व/३०४/२०२१, द.३०/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२०/०१/२०२०-२१ सन २०२०-२१ क रता क 

भागातील पा या या  टा यांवर  पाणीपुरवठा संबंिधत वा ह ऑपरेशन करणेक रता मजुर 

पुर वणे या कामासाठ  (िन वदा र. .२,०८,६८,९९६/- + सेवा शु क ५% र. .१०,४३,४५०/- = 

र. .२,१९,१२,४४६/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणावीस लाख बारा हजार चारशे सेहेचाळ स फ ) 

मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा 
शु क र. .१०,४३,४५०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम मे.जय 

भवानी इंटर ायजेस या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१०,४३,४५०/- पे ा सुधा रत दर 

र. .८,३४,७६०/- दराची   हणजेच र. .२,०८,६८,९९६/- + रॉय ट ची र कम .०/- + मटेर अल 

टे टंग चाजस र कम .०/- + सेवा शु क र. .८,३४,७६०/- = एकूण र. .२,१७,०३,७५६/- (अ र  

र. .दोन कोट  सतरा लाख तीन हजार सातशे छप न फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  

होणारे  कमान वेतन दर  यांच े नुसार वाढ/घट  अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- १०२४१                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- फ े ीय 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  .फ ेका/पाप/ु५/का व/८७/२०२१, द.३०/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मा. थायी सिमती ठराव .७१९२, द.१४/०६/२०२० अ वयेचे ठरावानुसार 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१५/०१/२०१९-२० सन २०१९-२० क रता फ 
े ीय कायालय अंतगत कृ णानगर व इतर ठकाणी वा ह ऑपरेशन यव थापन 

करणेक रता मजूर पुर वणेकामी (२०१९-२०) हे काम मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून िन वदा र. .७४,९७,७४८/- पे ा सुधा रत दर 
०.९४% कमी दराची हणजेच र. . ७४,२७,२६९/- पयत काम क न घेणेस मा यता 
िमळालेली आहे. यानुसार या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे. राजल मी वयं रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया.” यांना  दनांक  १४/०८/२०२०रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत 
१२म हने हणजेच दनांक १३/०८/२०२१पयत आहे. यानुसार काम चालू आहे. यानंतर मा. 
थायी सिमती ठराव .८१५५ द. १९/०१/२०२१ अ वये र. .९१,३४,११२/- या खचास सुधा रत 

मा यता िमळालेली आहे.कामगार क याण वभागाकड ल प ानुसार द.१ जुलै २०२० व द.१ 
जानेवार  २०२१ पासून कामगारांच े कमान वेतन दर वाढलेले आहेत. या माणे कामगारांना 
कमान वेतनानुसार १४ ऑग ट २०२० पासून वाढ व वेतन अदा करणे म ा  आहे. तसेच 

स थतीत अशा व पा या कामाची िन वदा िस  केलेली असून सदर िन वदेची कायवाह  

होऊन नवीन काम हाती येईपयत द.१३/९/२०२१ पयत कालावधी लागू शकतो. यामुळे सदर काम 

सुधा रत करणे आव यक आहे. सबब स थतीत चालू असले या कामातून फ े ीय कायालयाच े

काय े ात पाणीपुरवठा कर यासाठ  चालू काम, सुधा रत कर याची आव यकता असून, सदर 

काम चालू ठेव यासाठ  सुधा रत खचाची र. .९९,९२,१७९/-इतक  येत आहे. यामधून या पूव या 
सुधा रत खचा या मा यतेची र. .९१,३४,११२/-  वजा जाता येणारा वाढ व खच र. .८,५८,०६७/- 

इतका होणार आहे. तसेच या कामासाठ  येणा या वाढ व खचाचा ताव सादर केलेला आहे. तसेच 

खालील माणे सदर कामासाठ  वाढ घट करणे आव यक आहे. 

अ. . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

पा. . अ. . सन २०२१-२२ 

चा मूळ अंदाज 

वाढ घट सन २०२१-२२ 

साठ  सुधा रत 

तरतुद 

१ “फ े ीय कायालया 
अंतगत कृ णानगर व इतर 

ठकाणी हॉ ह ऑपरेशन 

क रता मजूर पुर वणे” 

७४७ १५ ४५,८८,०००/- ७,९३,०००/- - ५३,८१,०००/-

२ “फ े ीय 

कायालयाचे  प रसरात 

व वध ठकाणी हॉ ह 

ऑपरेशन क रता मजूर 

पुर वणे” 

७४८ २५ ५०,००,०००/- - ७,९३,०००/- ४२,०७,०००/-

 एकूण र. .   ९५,८८,०००/- ७,९३,०००/- ७,९३,०००/- ९५,८८,०००/-
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सदर कामासाठ  येणार  वाढ व र. .८,५८,०६७/- इत या खचाच े तावास व वाढ/घट 

र. .७,९३,०००/-(अ र  र. .सात लाख या णव हजार फ ) इत या रकमेस मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२४२                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  . था/िन/ BRTS/५८९/२०२१, द.३०/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे.  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/01/2021-2022 अ वये सांगवी येथे औंध 

णालयासाठ  कमचार  वसाहत अित मह वा या य ंसाठ  अितथीगृह बांधणेचे उवर त कामे 

करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. कामी मे.पी.ए.िशरोळे इं जिनअस अँड 

कॉ ॅ टर  िन.र. .1,63,11,315/- (अ र  र कम पये एक कोट  ेस  लाख अकरा हजार तीनशे 

पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,62,66,565/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,62,66,565/- 

पे ा 25.57% कमी हणजेच र. .1,21,07,204/- + रॉय ट  चाजस र. .2,13,202/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .44,750/- = एकुण र. .1,23,65,156/- 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 दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०२४३                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- थाप य ग मु य 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  . था/िन/ग-मु य/४९७/२०२१, द.३०/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/93/04/2020-21 अ वये . .२३ 

मधील हेडगेवार पुल ते कुणाल रेसीडे सी पयत जाणारा १२.०० मी. ं द र ता वकसीत करणे कामी 
मे.ब हरट दस िन.र. .61,85,012/- (अ र  र. .एकस  लाख पं याऐंशी हजार बारा फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,11,229/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,11,229/- पे ा 28.88% कमी 
हणजेच र. .43,46,306/- +रॉय ट  चाजस र. .10,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,900/- 
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= एकुण र. .44,20,089/- 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 दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०२४४                       वषय मांक- ०६ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- थाप य ग मु य 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  . था/िन/ग-मु य/४९८/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/38/01/2021-22 अ वये . .२७ 

रहाटणी येथील छ पती िशवाजी महाराज चौक येथ ेिशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणे 

व अनुषंगीक कामे करणेकामी पी एन नागणे िन.र. .2,20,80,578/- (अ र  र कम पये दोन 

कोट  वीस लाख ऐंशी हजार पाचशे अ ठेह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .2,20,28,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,20,28,578/- पे ा 13.59% कमी हणजेच र. .1,90,34,894/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,86,467/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,000/- = एकुण 

र. .1,92,73,361/- 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 दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०२४५                       वषय मांक- ०७ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- ड े ीय, आरो य 

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

संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांच ेप  .ड े/८/का व/१४३/२०२१, द.२७/०८/२०२१. 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय  कायालय काय ेञातील म.न.पा.च े आरो य 

वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाच े व मुता-यांची यां क  प तीने (पा याच े उ चदाब फवा-
या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती 
करणे या कामासाठ  िन वदा नोट स .५/२०१८-१९िन वदा िस द करणेत आली होती. मे. ी. 
महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांना ित िसट ित माहे ५५२.६९ दराने दर 
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वीकृत करणेत आला आहे. थायी सिमती ठराव .४०९४ द.२२/०१/२०१९ नुसार सं थेनी 

कामाचा िसलबंद करारनामा सादर के यानुसार .ड /े३/का व/१४३/२०१९, दनांक.०८/०३/२०१९ 

अ वये एकुण ३७८ िस स कर ता ित माह येणारा खच र. .२,०८,९१७/- माणे द.०८/०३/२०१९ 

ते द.०७/०३/२०२१ पयतचा कामाचा आदेश दे यात आलेला होता. सदरची मुदत संपु ात आले 

नंतर व न वन िन वदा कायवाह  चालू अस याने, कामाची आव यकता वचारात घेता तसेच 

संबधीत  सं थेचे कामकाज समाधानकारक असलेच ेआरो य िनर क व मु य आरो य िनर क 

अहवाल सादर केलेनुसार आ ण मे. ी.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांनी 
मुदतवाढ िमळणेकामी वनंती प ा वये, मा. थायी सिमती सभा ठराव .८७२१, द.२६/२/२०२१ 
अ वये मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना ड े ीय कायालय काय े ातील 

म.न.पा.च ेआरो य वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाच ेव मुता-यांची यांिञक  प तीने दैनं दन 

साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती करणे याकामी द.०८/०३/२०२१ ते 

द.०७/०७/२०२१ पयत एकुण ४ म हने कंवा नवीन िन वदा या होई पयत जे पह ले येईल या 
कालावधीसाठ येणा-या खचास  मा यता देणेत आली असून इकड ल आदेश 

.ड /े८/का व/३०/२०२१, द.२५/२/२०२१ अ वये द.०८/०३/२०२१ ते द.०७/०७/२०२१ पयत 

एकुण ४ म हने कंवा नवीन िन वदा या होई पयत जे पह ले येईल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ 

देणेत आलेली आहे. ड े ीय  कायालय काय ेञातील म.न.पा.च े आरो य 

वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाच े व मुता-यांची यांिञक  प तीने दैनं दन साफसफाई, 

देखभाल व करकोळ व पाची दु ती करणे या कामाची मुदत द.०७/०७/२०२१ रोजी संपत 

असलेने व नवीन िन वदा या कायवाह  चालू असलेने द.०८/०७/२०२१ ते 

द.०७/११/२०२१  पयत एकुण ४ म हने कालावधीसाठ  .मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  

सं था मया.यांना मुदत वाढ देणेस व र. .८,४२,३००/- अपे ीत खचास मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०२४६                       वषय मांक- ०८ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- म य सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/९३६/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

Covid-19 या आजाराचा ादुभव रोखणे व कोरोना आजारास अटकाव करणेकामी नवीन 

भोसर  णालयातील तयार करणेत आले या कोरोना वॉडसाठ  दैनं दन साफसफाई या 
कामकाजाकर ता लागणारे आव यक ते मनु यबळ २४ कमचार  व १ सुपरवायझर उपल ध क न 

देणेकामी दले या आदेशाची मुदत द.१२/०६/२०२१ रोजी संपु ात आलेने स याचा को ह ड-२ 

ादुभाव व प र थतीचे गांभीय ल ात घेता पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  हणजेच 

द.१२/०९/२०२१ पयत अथवा ई-िन वदेची कायवाह  होईपयत  मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचे 
समवेत कर यात आले या करारना यास अिधन राहून कमान वेतन कायदयानुसार दैनं दन 

साफसफाई या कामकाजा कर ता लागणारे आव यक ते मनु यबळ २४ कमचार  व १ सुपरवायझर 
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उपल ध क न देणेकामी र. .६,७२,८३९/- ित महा माणे तीन म ह यांकर ता (सव खचासह त) 

येणा-या र. .२०,१८,५१७/- (अ र  र. .वीस लाख अठरा हजार पाचशे सतरा  फ ) च े खचास 

मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०२४७                       वषय मांक- ०९ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- म य सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/९३८/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

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 च े कामकाजा तव मनपा या जजामाता णालया या नवीन इमारती मधील कॉर डॉर, 

अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता क न घेणेकामी मे.बी. ह .जी. इं डया 
िल. यांना दले या आदेशाची मुदत संपु ात आलेने आव यक लागणारे ३८ कमचार , मिशनर , 

रसायने व इतर खचा स हत स याचा कोरोना वषाणंूचा ादुभाव व प र थतीचे गांभीय ल ात 

घेता द.१३/०६/२०२१ पासून पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  ( द.१२/०९/२०२१ पयत) अथवा ई-

िन वदेची कायवाह  होईपयत मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांच ेसमवेत वेळोवेळ  कर यात आले या 
करारना यास अिधन राहून व अनामत र कम घेवून कमान वेतन कायदयानुसार ३६ कामगार व 

२ सुपरवायझर यांचेकर ता येणारा ित म हना खच र. .९,८२,५९७/- (सव खचासह त) माणे तीन 

म हने कालावधीकर ता येणा-या र. .२९,४७,७९१/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख स ेचाळ स हजार 

सातशे ए या णव फ )  च ेखचास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०२४८                       वषय मांक- १० 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- म य सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/९४१/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या वाय.सी.एम. णालयात कोरोना बािधत ण मरण पाव यास यावर 

Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे यो य तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी 
कामकाज कर यासाठ  पुव चा आदेश द.३०/०६/२०२१ रोजी संपु ात आ याने अिध ाता, PGI, 

YCMH  यांनी केले या वनंती नुसार  M/s.Jai Bhawani Enterprises यांना यांच े समवेत पुव  

झाले या करारना यास अिधन राहून M/s.Jai Bhawani Enterprises  पुढ ल तीन म हने 

कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास र. .२८,०२१/- ित कमचार  ित महा माणे ३६ कमचा-
यांकर ता माहे जुलै २०२१ या कालावधीकर ता ितमहा  र. .१०,०८,७५६/- माणे व माहे ऑग ट व 
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माहे स टबर २०२१ कर ता २० कमचार  ित महा र. .५,६०,४२०/- माणे दोन म ह यांकर ता 
र. .११,२०,८४०/-पुव या आदेशातील मुदत संपु ात आलेने द.०१/०७/२०२१ पासून 

द.३०/०९/२०२१ कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी व याकर ता  येणा-या  र. .२१,२९,५९६/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख एकोणतीस हजार पाचशे शहा णव फ ) च ेखचास मा यता दे यात येत 
आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 

ठराव मांक- १०२४९                       वषय मांक- ११ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- म य सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/९४३/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

कोरोना वषाणंुचा ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा क आप कालीन प र थती व 

कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक  थतीचा सामना करणेकामी तातड चे 
कामकाजा तव सदय थतीत संपुण पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणूंचा ादुभाव  पु हा 
एकदा मोठया माणात वाढलेने पॉझीट ह णांची झपाटयाने वाढ होत असून को वड-१९ णांच े

माणे देखील वाढलेले आहे.  मृतदेह  रॅ पंग ट मकर ता कै.अ णासाहेब मगर टे डयम ज बो 
णालय येथ ेव ऑटो ल टर येथ ेM/s.Medbros Healthcare Pvt. Ltd.,   यांच ेसमवेत झाले या 

करारना यास अिधन राहून कोरोनामुळे मयत णांच े मृतदेह णवा हका/ शववा हकेतून 

उतर वणे, अं यसं कारासाठ  नंबर लावणे, वदयुत दा हनी म ये चढ वणे व मशानभूमी/ 

दफनभूमी म ये  िनयमानुसार अं यसं कार करणेबाबतच ेसव कारच ेकामासाठ  मशानभूमी/ 

दफनभूमी म ये १६ कमचार  उपल ध क न देणेकामी  व याकामी  र. .२८,०२१/- ित महा ित 

कमचार  माणे र. .४,४८,३३६/- माणे तीन म ह यांकर ता ( दनांक २१/०६/२०२१ ते 

२०/०९/२०२१ याकालावधी कर ता) येणा-या र. .१३,४५,००८/- (अ र  र. .तेरा लाख पंचेचाळ स 

हजार आठ फ ) च ेखचास मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 

ठराव मांक- १०२५०                       वषय मांक- १२ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- म य सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/९४०/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

Covid-19 या आजाराचा ादुभव रोखणे व कोरोना आजारास अटकाव करणेकामी मनपाचे 
न वन भोसर  णालय व न वन जजामाता णालयात मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचेमाफत 

हाऊस कंपींगच ेकाम कर याकामी  यांच ेसमवेत झाले या करारना यास अिधन राहून न वन 

आकुड  णालय व न वन थेरगांव णालयातील तयार करणेत आले या कोरोना वॉडसाठ  

तातड ने आव यक लागणारे सफाई कमचार  पुर वणेकामी मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांना दे यात 
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आले या कामकाजाचे आदेशाच े अनुषंगाने अनु मे ित म हना र. .७,९७,९०२/- व 

र. .१०,६४,३६२/- असा एकूण र. .१८,६२,२६४/- माणे तीन म ह यांकर ता र. .५५,८६,७९२/- 

(अ र  र. .पंचाव न लाख शहाऐंशी हजार सातशे या णव फ ) च ेखचास व मे.बी. ह .जी.इं डया 
िल, यांना पुव  दले या आदेशाची मुदत संपु ात आले पासून पुढ ल २ म हना अथवा ई-िन वदेची 
कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणेकामी येणा-या खचास काय र मा यता व सदरचा खच 

वैदयक य वभागाकड ल वाय.सी.एम. णालय व अ य णालयाच े साफसफाई या 
लेखािशषामधून भाग वणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 

ठराव मांक- १०२५१                       वषय मांक- १३ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- म य भांडार 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांच ेप  .मभां/८/का व/१४३७/२०२१, द.०१/०९/२०२१. 
  मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

भारतीय साथ रोगिनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) (क) नुसार कोरोना वषाणुचा ादुभाव 

रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची 
आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी कै.अ णासाहेब मगर टेड यम ज बो को वड हॉ पटल 

मधील सदर साथी या णांवर वै क य उपचार कर यासाठ  औषधे/सा ह यांची तातड ने 

आव यकता आहे. याक रता म.मेड ोज हे थकेअर डाय नो ट क सटर या सं थेस 

वाय.सी.एम.हॉ पटल कड ल तातड क औषध खरेद  िन वदा दरानुसार, आव यक असणार  

तातड क औषध/ेसा ह य खरेद क न उपल ध क न देणेकामी होणा-या एकुणर. .45,01,452/- 

(अ र  र. .पंचेचाळ स लाख एक हजार चारशे बाव न फ ) GST सह च े खचास महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार मनपा अिधिनयम अनुसूिच ड 

करण 5(2)(2) नुसार मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 

ठराव मांक- १०२५२                       वषय मांक- १४ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- इ े य 

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

संदभ- मा.सहा आयु  यांच ेप  .इ ेका/िन-६/का व/३५४/२०२१, द.१३/०८/२०२१. 
  मा.सहा आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतच े प  ‘अ’ मधील (१ ते १) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 

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

कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
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ठराव मांक- १०२५३                       वषय मांक- १५ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- ड े य जलिन:सारण 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/जिन/का व/७९७/२०२१, द.२८/०८/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

मनपा या वॉड . २९ पंपळे गुरव गावठाण व इतर भागात जलिन:सारण वषयक सुधारणा 
कामे करणेचे काम माच २०२० अखेर मुळ मुदतीत पुण झालेले होते. यानुसार सदर कामाच े बल 

लेखा वभागाकडे सादर करणेत आलेले होते. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ च े सुधार त व सन 

२०२१-२२ या मुळ अंदाजप कात र कम पये ३६,९८,०००/- इतक  तरतुद ठेवणेत आलेली होती. 
परंतु जलिनःसारण वभागाची एक त तरतुद संपु ात आ याच े लेखा वभागाकडून देयकाची 
अदायगी करणेत आलेले नाह . तर  वषयां कत कामाच े देयक अदा करणेकामी सन २०२०-२१ चे 
सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या चालू कामांना सुधार त 

शासक य मा यता व आव यक तरतुद वग करण करणे आव यक आहे. 

अ. . कामाचे नांव पान . अ. . सन २०२१/२२ 

ची तरतुद 

वग करण व आव यकतेनुसार 

होणार  

वाढ घट 

१) वॉड .२९ पंपळे गुरव गावठाण 

व इतर भागात जलिन:सारण 

वषयक सुधारणा कामे करण.े 

४६३ १५ ० 

  

२८००००० ० 

२) ड े ीय कायालयाअंतगत 

पवनानद या कडेने असले या 
मु य गु व निलकेवर 

अक मत उ वणा-या सुधारणा 
कामे करणे व RCC चबर बांधणे. 

४६३ १८ ३००७००० 

  

० १८००००० 

३) भाग . २९ मधील वैदुव ती, 
गुलमोहोर कॉलनी, कािशद पाक, 

सुदशननगर व इतर प रसरात 

जलिनःसारण निलका टाकणे व 

सुधारणा कामे करण.े 

४६३ ११ १८००००० ० १०००००० 

        ४८०७००० २८००००० २८००००० 

सदर कामाच े देयकाची अदायगी करणे कामी र. .२८,००,०००/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 
फ ) एव या तरतुद ची आव यकता अस याने मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट 

र. .२८,००,०००/-)  

  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----------- 
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ठराव मांक- १०२५४                       वषय मांक- १६ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/८३१/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

कोरोना णांची वाढती सं या वचारात घेता मा.आयु , मा.अित.आयु  १, मा.महापौर, 

गटनेते, अिधकार , पदािधकार  यांच ेसमवेत दनांक २२.०३.२०२१ रोजी झाले या िमट ंग मधील 

िनणया माणे आ ण कायकारणी सिमतीची द. १५.०७.२०२१ च े िमट ंग म ये घेतले या िनणया 
माणे  कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालयाम ये एकूण ८०० बेडसु  

करणेकामी आदेश देणेत आले होते. दनांक २५.०५.२०२१ बेडसं या कमी करणेत आलेली आहे. द. 

१६.०८.२०२१ ते १५.०९.२०२१ (३१ दवस) पयत २०० बेडसाठ  पुढ ल माणे मुदतवाढ आदेश देणेत 

आले आहेत. 

अ. . तपिशल दर ित दन 

ती बेड 

आयसीयु       

मता ६० बेड 

ऑ सीजन बेड 

मता १४० बेड 

      एकूण र. . 

१ ऑ सीजन 

यु  बेड 

१४०४.४८  ६०,९५,४४३.२० 

 

६०,९५,४४३.२० 

 

३ आयसीयु बेड ४३८५.९२ ८१,५७,८११.२०  ८१,५७,८११.२० 
    एकूण र. . १,४२,५३,२५४.४० 

मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांना वर ल माणे एकमह यासाठ  (३१ दवस) मुदतवाढ 

कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत. PMRDA मधील आदेशाम ये नमूद केले माणे 

ऑ सीजन बेड साठ  ६०%, आयसीयु साठ  ५०% आ ण एचड यु साठ  ५०% गँरटेड पेमट देणेत 

येणार अस याने यास मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२५५                       वषय मांक- १७ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/८२९/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात कोरोना 
णांची सं या पु हा वाढु लागले नंतर मा.आयु  यांचेकड ल द.०९.०४.२०२१ च े मा य 

तावा वये M/s.Cellbeans Healthcare Informatics Pvt. Ltd. यांना 
.मसाभां/४/का व/३१९/२०२१ द.१२.०४.२०२१. र. .५,९०,०००/- द.२८.०३.२०२१ ते 

२७.०५.२०२१ पयत या कामासाठ  आदेस देणेत आले होते. सदर खचास मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .९२६४ द.२३.०४.२०२१ अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे. M/s.Cellbeans Healthcare 

Informatics Pvt. Ltd. यांच ेबरोबर द.२४.०४.२०२१ रोजी करारनामा करणेत आलेला आहे. नोडल 
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अिधकार  यांनी M/s.Cellbeans Healthcare Informatics Pvt. Ltd.यांच ेआदेशाच ेमुदतीनंतर प  

.आ.म. टे/का व/३१९/२०२१ द.०७.०६.२०२१ च े प ा वये ितन मह ने मुदतवाढ देणेकामी 
कळ वले आहे. मा.आयु  यांच ेसुचने माणे कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो हॉ पटल 

येथ ेिनयु  असले या एज सी बाबत िनणय घेणेकामी सिमतीची िनयु  क न िमट ंग घेणेबाबत 

कल वले होते. या माणे मा.अित.आयु  यांच ेअ य तेखाली सदर िमट ंगम ये M/s.Cellbeans 

Healthcare Informatics Pvt. Ltd. यांना द.११.०८.२०२१ पयत मुदतवाढ देणेकामी िनणय घेणेत 

आला. या माणे M/s.CellBeans Healthcare Informatics Pvt. Ltd. यांना द.२८.०५.२०२१ ते 

११.०८.२०२१ या कालावधीसाठ  कामकाज आदेश देणेत आले होते. द.१३.०८.२०२१ रोजी 
कायकारणी सिमती म ये झाले या िमट ंग मधील िनणया माणे  M/s.CellBeans Healthcare 

Informatics Pvt. Ltd. यांना द.१२.०८.२०२१ ते ११.०९.२०२१ पयत मुदतवाढ मंजूर करणेत येऊन 

कामकाज आदेश देणेत आला अस याने मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२५६                       वषय मांक- १८ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/८२७/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े 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 

द.०३.०८.२०२१ ते ०२.०९.२०२१ पयत ३०० बेडसाठ  मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. यांना 
द.०३.०८.२०२१ ते द.०२.०९.२०२१  पयत ३०० बेडसाठ  एकूण र. .७९,०५,०००/- (अ र  
र. .एकोणऐंशी लाख पाच हजार फ ) च ेकामकाज आदेश देणेत आले आहे. EOI ०३/२०२०-२१ 
मधील अट  शत शी संल न राहून यांना कामकाज आदेश दे यात आले अस याने सदर खचास 

काय र मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२५७                       वषय मांक- १९ 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- ह े ीय थाप य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .ह ेका/ था/का व/३६१/२०२१, द.०२/०९/२०२१. 
  मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

तुत करणी पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात वर ल माणे 

काम करणेच े िनयोजन आहे. सदर कामातून कोरोना बािधत े  ितबंधीत करणेकामी मंडप 

यव था करणे व इतर अनुषंिगक आव यक कामे करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या ह म ये कोरोना को हड- १९ च े ण सं या झपा याने वाढत आहे. पंपर  

िचंचवड मनपा या भाग . ३० ह त कासारवाड , दापोड  फुगेवाड  इ याद चा भाग येत आहे. 

सदर दापोड  भागात शासनाकडून या भागात ण सापडत आहेत या भागाच ेसीमा ितबंधीत 

करणे, पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व बंदोब तासाठ  मंडप टाकणे, ितबंधीत े  ले स लावणे, 

याभागातील दुकानांना सम- वषम तारखेच ेबोड तयार करणे इ याद  कामे दररोज करावी लागत 

आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक करणेकर ता मा. अित. 

आयु (२) ी. अ जत पवार यां या द.२३/०६/२०२० या मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार 

द.३१/०३/२०२१ ते द.०७/०४/२०२१ दर यान र कम .३,००,०००/- च े कोटेशन माग व यात 

आले आहेत. यानुसार मे.लाल दप क शन यांचेकडून २.००% कमी इतका लघु म दर ा  

झालेला आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या भाग . ३० ह त कासारवाड , फुगेवाड , दापोड  

इ याद चा भाग येत आहे. सदर दापोड  भागात शासनाकडून या भागात ण सापडत आहेत 

या भागाच ेसीमा ितबंधीत करणे, पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व बंदोब तासाठ  मंडप टाकणे, 

ितबंधीत े  ले स लावणे, याभागातील दुकानांना सम- वषम तारखेच ेबोड तयार करणे ह  

प रणामकारक दैनं दन कामे होणे क रता सदर कामासाठ  ठेकेदारनेमण ेअ यंत आव यकआहे.मे. 

लाल दप क शन यांची ठेकेदार हणून कामाकर ता यांची नेमणूक करणेत यावी असे मत 

आहे . यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर 

आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे . सबब, 

याकामी मे. लाल दप क शनयांची नेमणुक क न याकर ता ( २.००% कमी) एवढा दर ा  

झालेलाआहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण कामा या हणजे र कम 

.३,००,०००/-  र कमेपैक  २.००% कमी या दराने हणजेच र. .२,९४,०००/- (र. .दोन लाख 
चौ-या णव हजार फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदा अट माणे 

यावर ल व तू व सेवा कर अदा क न बील अदायगी करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२५८                       वषय मांक- २० 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- ह े ीय थाप य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .ह ेका/ था/का व/३६२/२०२१, द.०२/०९/२०२१. 
  मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

तुत करणी पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात वर ल माणे 
काम करणेच े िनयोजन आहे. सदर कामातून कोरोना बािधत े  ितबंधीत करणेकामी मंडप 

यव था करणे व इतर अनुषंिगक आव यक कामे करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ह म ये कोरोना को हड- १९ च े ण सं या झपा याने वाढत आहे. पंपर  

िचंचवड मनपा या भाग .३० ह त कासारवाड , दापोड  फुगेवाड  इ याद चा भाग येत आहे. 
सदर कासारवाड  भागात शासनाकडून या भागात ण सापडत आहेत या भागाच े सीमा 
ितबंधीत करणे, पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व बंदोब तासाठ  मंडप टाकणे, ितबंधीत े  ले स 

लावणे, याभागातील दुकानांना सम- वषम तारखेच ेबोड तयार करणे इ याद  कामे दररोज करावी 
लागत आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक करणेकर ता मा. अित. 
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आयु (२)  ी.अ जत पवार यां या द.२३/०६/२०२० या मंजुर तावानुसार व 

सुचनेनुसार  द.३१/०३/२०२१ ते द.०७/०४/२०२१ दर यान र कम .३,००,०००/- च े कोटेशन 

माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.लाल दप क शन यांचेकडून ३.३०% कमी इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या भाग .३० ह त कासारवाड , फुगेवाड , 

दापोड  इ याद चा भाग येत आहे. सदर कासारवाड  भागात शासनाकडून या भागात ण 

सापडत आहेत या भागाच ेसीमा ितबंधीत करणे, पोलीसांना पहारा देणेसाठ  व बंदोब तासाठ  

मंडप टाकणे, ितबंधीत े  ले स लावणे, याभागातील दुकानांना सम- वषम तारखेच े बोड 

तयार करणे ह  प रणामकारक दैनं दन कामे होण ेक रता सदर कामासाठ  ठेकेदारनेमणे अ यंत 

आव यकआहे. मे.लाल दप क शन यांची ठेकेदार हणून कामाकर ता यांची नेमणूक करणेत 

यावी अस ेमत आहे . यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 

गती पथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली 
आहे. सबब, याकामी मे. लाल दप क शनयांची नेमणुक क न याकर ता (३.३०% कमी) 
एवढा दर ा  झालेलाआहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण कामा या 
हणजे र कम .३,००,०००/-  र कमेपैक  ३.३०% कमी या दराने हणजेच र. .२,९०,१००/- 

(र. .दोन लाख न वद हजार शंभर फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा क न बील अदायगी करणेस मा यता दे यात 

येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२५९                       वषय मांक- २१ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- कायदा 
सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .कास/६/का व/३२५/२०२१, द.०२/०९/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ च े आकुड  येथील तावात नमूद 
माणे मा. यायालयामधील मा. यायदंडािधकार  थम वग व िनयु  कमचार    यांचे सन २०२०-

२०२१ च ेवेतन  व भ  ेर. .१,३७,०३,९८८/- (अ र  र. .एक कोट  सदो ीस लाख तीन हजार नऊशे 
अ याऐंशी फ )  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकडून ितपुत दारे अदा करणेकामी 
मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२६०                       वषय मांक- २२ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- उ ान/वृ संवधन 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .उ ान/४/का व/४८४/२०२१, द.०२/०९/२०२१. 
  मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपाच ेवृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०२१-२२ बाब .१ अ वये टाटा 
मोटस र ता भोसर  ते थरमॅ स चौक र ता सुशोिभकरण व म यदुभाजक उ ान वषयक कामाची 
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देखभाल करणे कामी  मे.तुळजाभवानी स हसेस. (िन वदा र. .१,४५,७०,०००/-) पे ा -१५.९९% या 
कमी दराची िन वदा मंजुर दराने २४ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र. .१,२२,४०,२५७/- 

(अ र  र. .एक कोट  बावीस लाख चाळ स हजार दोनशे स ाव ण 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 दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२६१                       वषय मांक- २३ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- उ ान/वृ संवधन 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .उ ान/४/का व/४८५/२०२१, द.०२/०९/२०२१. 
  मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपाच ेवृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०२१-२२ बाब .३ अ वये क व ई 

े य कायालयातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल करणे कामी मे.तुळजाभवानी 
स हसेस. (िन वदा र. .९२,२७,७३६/-) पे ा -२२.२२% या कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने २४ 

म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र. .७१,७७,३३३/- (अ र  र. .ए काह र लाख स याह र 

हजार तीनशे तेह ीस 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 दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२६२                       वषय मांक- २४ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  .काशा/४/का व/४६१/२०२१, द.०३/०९/२०२१. 
  मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. या वै क य वभागाच ेवापराकर ता VACCINE VAN  या वाहनाच े

म.न.पा. पेिस फकेशन माणे यु टिलट  हेईकल/ डले हर  हॅन खरेद  क न  यावर  बॉ ड 

ब ड ंग करणेकामी ( इंटे रअरफॅ केशन वक, ओटू िस ट म, लाईट व इले क िस ट म व इतर 

सु वधा सह)  एज सी िन त करणे बाबत ई- िन वदा सुचना .०३/२०२१-२०२२ वतमान 

प ाम ये िस द करणेत आली होती. ा  िन वदाधारकांम ये मे.युिनक ए टर ायजेस, तळवडे, 

पुणे, यांचे दर हे िन वदा  र कमेपे ा ८.१२% ने कमी दर ा  झाले आहेत. मे.युिनक ए टर ायजेस, 

तळवडे, पुणे, यांनी िन वदेम ये भरले या दरापे ा एकूण ८.१२ % (र. .१५,२५,२००/ - GST 

वगळून) ने कमी दर दले आहेत. सबब वर ल बाबीचा वचार करता मे.युिनक ए टर ायजेस, 

तळवडे, पुणे, यांचेकडून करारनामा क न घेऊन पं.िचं.मनपा वै क य वभागाच े वापराकर ता 
VACCINEVAN या वाहनाचे   म.न.पा. पेिस फकेशन माणे यु टिलट  हेईकल/ डले हर  हॅन 

खरेद   क न  यावर मनपा पेिश फकेशन माणे बॉड  ब ड ंग  क न  घेणेकामी (इंटे रअर 

फॅ केशन वक, ओटू िस ट म, लाईट व इले क िस ट म व इतर सु वधा सह) येणारा खच 
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र. .१५,२५,२००/- (अ र  र. .पंधरा लाख पंचवीस हजार दोनशे फ ) अिधक िनयमानुसार 

व तू व सेवा कर (GST) अदा करणेकामी येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२६३                       वषय मांक- २५ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (३) यांच ेप  .काशा/४/का व/४६२/२०२१, द.०३/०९/२०२१. 
  मा.अित.आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे. 

पं.िचं.मनपा वै क य वभागाच ेवापराकर ता BLOOD MOBILE COLLECTION VAN  या  
वाहनाच े मनपा पेिश फकेशन माणे चॅसी खरेद  क न यावर मनपा पेिश फकेशन माणे बॉड  

बांधुन घेणेकामी ई- िन वदा सुचना .०२/२०२१-२०२२ वतमान प ाम ये िस द करणेत आली 
होती. ा  िन वदाधारकांम ये मे. राज थान बॉड  ब डस, वडोदरा गुजरात, यांचे दर हे िन वदा  
र कमेपे ा ८.४०% ने कमी दर ा  झाले आहेत. मे.राज थान बॉड  ब डस यांच ेदर सवात कमी 
असलेतर  यांना इक डल प  . काशा/४/का व/३०७/२०२१ द.८/६/२०२१ या प ा वये आपण 

िन वदा दराम ये  भरले या दरापे ा अजून कती दर कमी क  शकता ? या बाबत वचारणा 
करणेत आली होती. यानुसार यांनी द.०९/६/२०२१ या प ा वये ( मेल ारे ) िन वदेम ये 

भरले या दरापे ा र. .५७५४/- इतक  र कम कमी केलेली आहे. तसेच मे.राज थान बॉड  ब डस 

यांना द.१०/६/२०२१ रोजी पुन  दर कमी करणे बाबत प  देणेत आले असता, यांनी यांचेकड ल 

द.११/६/२०२१ या प ा वये दर कमी करणेस नकार दलेला आहे.  मे.राज थान बॉड  ब डस 

यांनी िन वदेम ये भरले या दरापे ा एकूण ८.५४% (र. .३७,१०,०००/ - GST वगळून) ने कमी दर 

दले आहेत. सबब वर ल बाबीचा वचार करता मे. राज थान बॉड  ब डस यांचेकडून करारनामा 
क न घेऊन प.ंिचं.मनपा वै क य वभागाचे वापराकर ता BLOOD MOBILE COLLECTION VAN  

या  वाहनाच े  मनपा पेिश फकेशन माणे चॅसी खरेद  क न यावर मनपा पेिश फकेशन माणे  

बॉड  बांधुन घेणेकामी येणारा खच र. .३७,१०,०००/- (अ र  र. .सदोतीस लाख दहा हजार 
फ ) अिधक िनयमानुसार GST अदा करणेकामी येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२६४                       वषय मांक- २६ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- वै कय मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .वै /१०/का व/८७४/२०२१, द.०३/०९/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

भारत सरकार तसेच रा य शासनाने कोरोना वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 

साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ द.१३ माच २०२० पासून लागू क न अिधसूचना िनगिमत 

केलेली आहे. या माणे आप ी घोषीत क न कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोख याकर ता 
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कामकाजाच े िनयोजन कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये 

कोरोना वषाणूचा संसग व सार मोठया माणात वाढला होता. या माणे णांची सं या देखील 

दवस दवस वाढली होती. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात कोवीड १९ लसीकरण 

क  काया वीत कर यात आली आहे व यानुसार याम ये प ह या ट यात न दणीकृत आरो य 

सेवा देणारे व ं ट लाईन वकर यांच ेतसेच दुस-या ट यात वय वष ६० वषावर ल य  व ४५ ते 

६० या वयोगटातील सह याधी असले या य ंच े कोवीड १९ च ेलसीकरण कर यात येत आहे. 

याकामी सदर लसीकरण काय माम ये नाग रकांना लस द यानंतरची मा हती पोटलवर 

भरणेकामी, लसीकरण पुण झा यानंतर अहवाल सादर करणे या डाटा ए  कामकाजासाठ  पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकड ल मनु यबळ अपुरे पडत आहे व िश त मनु यबळाची आव यकता 
अस यामुळे डाटा ए  ऑपरेटर ( वयंसेवक) यांची प.िच.मनपाच े ८ णालय झोन कर ता 

येक  ८ या माणे डाटा ए  ऑपरेटर ( वयंसेवक) यांची िनयु  करणेस व याकामी येक  

ित माह १०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार फ ) माणे येणारा खच भांडार वभागामधील 

“कोरोना िनधी”या लेखािशषकामधून कर यास मा. आयु  सो. यांचेकड ल आदेश 

.वै /१०/का व/३७४/२०२१ द.४/५/२०२१ अ वये मा यता देणेत आली अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०२६५                       वषय मांक- २७ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- थाप य PMAY 
सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/PMAY/५९२/२०२१, द.०३/०९/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

तावात नमुद  मे. सील र क अँड इ ा चर सो युश स िल.हे पा   स लागार 

ठरलेने द.15/06/2021 रोजी सदर िन वदेच े आिथक पाक ट उघडणेत आले आहे. यानुसार 

मे. सील र क अँड इ ा चर सो युश स िल. यांनी मुळ दर  र. .1,90,80,000/- इतका 
सादर केला आहे. द.24/06/2021 व द.08/07/2021 च े प ा वये मे. सील र क अँड 

इ ा चर सो युश स िल. यांना दर कमी करणेबाबत वचारणा केली असता यांनी 
द.05/08/2021 च े प ा वये 24 म हने कालावधीसाठ  GST व सव करांसह अंितमत: सुधा रत 

दर  र. .1,70,00,000/- इतका दला आहे. वर ल माणे िन वदा .100/01/2020-2021 साठ  ा  

झाले या िन वदेनुसार मे. सील र क अँड इ ा चर सो युश स िल. या स लागाराची 24 

मह ने कालावधीसाठ GST व सव करांसह र. .1,70,00,000/- या दराने िन वदा आलेली अस याने 

व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच स लागार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माणे पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत  मा.आयु  

यांनी द.03/09/2021  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल स लागाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा घेणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- १०२६६                       वषय मांक- २८ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . वमुका/८/का व/८७२/२०२१, द.२७/०८/२०२१. 
  मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या व ुत वभागाकड ल (िन वदा .३७/६-२०२०-२१) भाग .२५ ताथवडे येथील 

जीवननगरकडून मंुबई-बगलोरकडे जाणारा २४.०० मी. ं द ड .पी. र यांवर व ुत वषयक कामे 

करणे.मे.एस. ट.इले क स ा.िल. िन.र. .४,६७,९८,७१३/- (अ र  र. .चार कोट  सदसु  लाख 

अठ या णव हजार सातशे तेरा फ ) पे ा ३१.५०% 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 घेणेकर ता सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावा माणे पुढ ल कायवा ह करणेस मंजूर कामी ठेवणे आव यक आहे. सबब, उपरो   िन वदांपैक  

मे.एस. ट. इले क स ा.िल. या ठेकेदाराची िन वदा, िन वदा रकमे या ३१.५०% कमी, ह  सवात 

कमी दराची अस याने वकृती करणेबाबत मा.अित.आयु  (१) यांनी द.३१/०७/२०२१ रोजी 
मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.एस. ट.इले क स ा.िल. यांचेकडून िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०२६७                       वषय मांक- २९ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भा.आ./पापु क प/अ-२/१९९/२०२१, द.०३/०९/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

“भामा आसखेड धरणावर ल अशु द जलउपसा क  पासून  नवलाख उं े ेक ेशर 

टाक पयत १७०० िम.मी. यासाची राय झंग मेन टाकणे.” या कामासाठ  आदेश मे.ऑफशोर 

इ ा चर ा. िल. यांना देणेत आलेले आहेत. सदर कामा या अंतगत भामा आसखेड 

क पांतगत भामा आसखेड धरणापासून नवलाख उं े येथील बी.पी.ट . पयत १७०० िम.मी. 
यासाची पंपीग मेन टाकणेच ेकाम करणेत येणार आहे. सदर जलवा हनी टाकणेकर ता सावजिनक 

बांधकाम वभाग, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ व वनखाते इ. या अख या रतील र ता 
खोदाई करणेस महानगरपािलकेस परवानगी यावी लागेल व यांच े कड ल दरानुसार शु क 

महानगरपािलकेमाफत अदा केले नंतर परवानगी िमळणार अस याने मा. थायी सिमती ठराव . 



21 
 
८२९२ द.२७/०१/२०२१ नुसार वर ल नमुद कामां या शासक य र कमेतुन अदा करणेस मा यता 
देणेत आलेली आहे. स थतीत कामाच े ठेकेदार यांनी पुर वले या सा ह य तसेच महारा  

औ ोिगक वकास महामंडळ यांनी र ता खोदाईस द. २५/०८/२०२१ रोजी दले या परवानगीपोट  

तसेच सावजिनक बांधकाम वभाग यांना र ता खोदाईची र कम अदा करावी लागणार अस याने 

सदर कामावर सन २०२१ -२२ साठ  तरतुद अपुर  पडत आहे. यामुळे पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी या लेखािशषाअंतगत तावातील नमुद कामांवर वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
(वाढ/ घट र. .१५,००,००,०००/-) 

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

 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- १०२६८                         वषय मांक- ३० 

दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- लेखा 
सुचक- मा. सुवणा बुड      अनुमोदक- मा. िभमाबाई फुगे 

 संदभ- १)मा.आयु सो यांच ेप  .लेखा/२६/का व/९९/२०२१, द.०६/०९/२०२१. 
  २)मा.आयु सो यांच ेप  .लेखा/२६/का व/१०२/२०२१, द.०८/०९/२०२१. 

मा. आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ामधून पवना, इं ायणी व मुळा या नदया 
वाहतात. यामधील मुळा नद चा बहूतं:श भाग पुणे मनपाम ये येत अस याने सदरचा क प पुणे 

मनपामाफत राब वणेत येणार आहे. तथा प शहरातून वाहणा-या पवना नद ची लांबी सुमारे 24.50 

कमी व इं ायणी नद ची लांबी सुमारे 24.50 कमी आहे. या नदयांचे पुन जीवन करणे या 
क पाला यापूव च मा. महापािलका सभेची शासक य मा यता िमळालेली आहे. यानुसार पवना 

व इं ायणी नद या क प अहवालास पयावरण ना हरकत (Environment Clearance) बाबतचा 
ताव महारा  शासना या पयावरण वषयक सिमतीकडे पाठ वलेला आहे. सदरची या अंितम 

ट यात आहे. सदर या क पाला EC िमळालेनंतर मंजूर DPR नुसार क पाची अंमलबजावणी 
करणे या आव यक खचासाठ  येक वष  होणा-या खचा या माणात यूिनिसपल बाँड या 
मा यमातून िनधी उभारणेच े ता वत आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 

सु वातीला अंदाजे र. .200/-कोट पयतचा िनधी कज/कजरोखे या व पात उभार याचा मानस 

असून याकामी"पीसीएमसी" कंवा "जार कता" कंवा खाजगी लेसमट आधारावर कज दे या या 
("बाँ स") या व पात कज उभार यात येणार आहे. याअनुषंगान े महापािलकेने 

कज/कजरो यांसाठ  सन 2021-22 या अथसंक पाम ये मा. महापािलका सभा ठराव . 632, 

द.31/03/2021 अ वये “महापािलका भांडवली क पांसाठ  कजरोखे उभारणे” या लेखािशषाखाली 
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400 कोट  पयांची तरतूद कज/ कज सुर ा ठेव हणून मंजूर कर यात आलेली आहे. यानुसार 

कज/कजरोखे उभार यासाठ  काह  सं थांची नेमणूक करणे आव यक असलेने मचट बँकर, े ड ट 

रेट ंगसं था, ड बचर ट , रेजी ार, लीगल क िसल, ड पॉझीटर, टॉक ए चज, बँकर इ. 

सं थांची िनयु  करणे आव यक आहे. स थतीम ये या सं थापैक  मचट बँकर, े ड ट 

रेट ंगसाठ , ड बचर ट , रेजी ार, लीगल क िसल यांची मा. थायी सिमती सभा ठराव .9672, 

द. 09/06/2021 व .10054, द.04/08/2021 अ वये िनयु  कर यात आलेली आहे. वर ल 

बाबीं या आधारे महापािलका बाँ स जार  कर यासाठ  खालील बाबींस मा यता िमळणे आव यक 

आहे.  

अ)केवळ महानगरपािलके या व मान मंजुर  (वर सूचीब  के या गेले या) खाजगी लेसमट 

आधारावर डबचस या व पात बाँ स वाढवू शकते जेणेक न कमाल मयादेपयत र. . 200/-

कोट  नद  सुधार क पां या अंमलबजावणीत महानगरपािलके या वा याला अथसहा य 

दे यासाठ  (यापुढे "बाँ स" हणून संदिभत), आ ण जे अट  व शत नुसार मा यता ा  टॉक 

ए सचज वर सूचीब  केल ेजाऊ शकते,सेबी ( युिनिसपल डेट िस यु रट जची जार  व याद ) 

विनयम, 2015 नुसार,िस यु रट ज कॉ ॅ स (िनयमन) अिधिनयम, 1956,सेबी (डेट 

िस यु रट जची जार  व याद ) विनयम, 2008, आ ण यासंबंधातील इतर कायदे, िनयम, 

दशािनदश, अिधसूचना, प रप के, कंवा इतर कोण याह  िनयामक ािधकरणा ारे जार  

केलेले. 

ब)महापािलका आयु / अित र  आयु  आ ण या ारे अिधकृत/ संयु पण े आ ण सव 

यवहारां या कागदप ांवर वा र  कर यास अिधकृत असतील. याम ये ऑफर द तऐवज, 

उप म, करार, बाँ स इ यू किमट ची थापना यासह कोण याह  बाबींचा िनणय घे याबाबत 

आ ण महापािलका/ महामंडळामाफत बाँ स जार  कर यासंबंधी कोणतेह  काम हाती घेईल. 

क)वर ल माणे नमुद केलेनुसार महानगरपािलकेची बाँ स इ यू किमट  ("बाँड किमट ") ची 
थापना क न याम ये खालील सद यांचा समावेश असेल: 

1)  आयु  

2)  अित र आयु  

3)  मु यलेखाव व अिधकार  

4)  क प संबंिधत वभागाचे वभाग मुख 

5)  मु य लेखा प र क 

उपरो  नमुद बाँड किमट बाँडचे माण, वेळ आ ण व प, जार  कर या या प तीचा िनणय 

घे यास अिधकृत असेल तसेच या संदभातील पतधोरण एज सीज, व त, कायदेशीर 

स लागार, ठेवीदार, टॉक ए सचजइ. कमान सद यता, ओ हर शनची धारणा, मुदतवाढ 

यासह मया दत नसले या सव म य थ व एज सींची िनयु  करेल तसेच बाँडइ यू करणे अथवा 
बाँड इ यू ( िनगत) लवकर ारंभ इ. बाबी करेल. 
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ड)तसेच बाँड सिमतीच ेसद य संयु पण ेआ ण सव पुढ ल कायवाह  कर यास अिधकृत असतील, 

याम ये सव आव यक कृ ये, सव आव यक कागदप े/ करार/ साधने/ अनु योग आ ण 

यासंबंधी या लेखी घटनांवर वा र  करतील, तसेच यांना आव यक आ ण इ छत वाटेल 

या बाबी यां या िनणयावर अवलंबून असतील. बाँड किमट ला इतर गो ींबरोबरच पुढ ल 

बाबींचा अिधकार दला जाईल: 

1) े डट रे टंग एज सीज, व त, Registrar, कायदेशीर स ला, डपॉ झटर ज, टॉक ए सचज, 

बँकस इ याद ंची िनयु  अंितम आ ण मंजूर करणे. बाँड या अशा कार या ऑफरम ये 

सामील होणे आ ण फ , किमशन, दलाली इ याद ंचा समावेश असले या अशा सव य / 

सं थांना मोबदला देणे. यां या वैय क िनयु  प ात नमूद के या माणे अशा अट  व शत  

पर पर ठर व या जाऊ शकतात. 

2) चिलत बाजारपेठेतील अट  आ ण लागू काय ांचा वचार क न इ यूची मुदत,  याज दर 

इ याद  बाँड या जार  कर या या अट  अंितम करणे. 

3) मुदतीची प े, बाँडची रचना, तसेच संरिचत पेमट मेकेिनझम / ए ो मॅकेिनझम / Waterfall 

Mechanism/ बुड त फंडाची यं णा/ याज देय यं णा/ ड एसआरए यं णा कंवा बॉ सची 
रचना आ ण वेळेवर स हिसंगसाठ  आव यक असले या कोण याह  इतर अट / यं णा िन त 

क न अंितम करणे. 

4) बाँड या मु ासाठ  व ीय टेटमे ट/ कट करण द तऐवज/ मा हती ापन/ ऑफर कागदप  

आ ण इतर कागदप े काढणे, अंितम करणे आ ण वा र  करणे आ ण सेबी आ ण टॉक 

ए सचजम ये ते आव यक अस यास आव यक ती कागदप े / करारनामा सादर करणे. 

याम ये करार/ कामे/ सामंज य करार/ माणप े/ ित ाप े/ घोषणा प े/ उप म इ. आ ण 

इतर सव आव यक कागदप े आ ण अशी सव कृ ये आ ण गो ी करणे.  तसेच सेबी या यो य 

पूतते या मुदतीत बाँडच े वाटप करणे आ ण यासंबंधात आव यक असले या सव 

औपचा रकतांच ेपालन करणे. तसेच टॉक ए सचज कंवा अ य बाँडस जार  कर यासाठ  लागू 

असणारे कायदे कंवा िनयम यांचा अवलंब करेल. 

5) रा ीय नगरपािलका लेखा िनयमावलीनुसार कंवा रा य शासनाने लागू केले या त सम 

महानगरपािलका लेखा िनयमावलीनुसार कंवा जाह र केले या कागदप / मा हती ापनप ात 

समा व  असले या लागू असले या आिथक मते/ पुन- व पत व ीय ववरण प कांना बाँ स 

जार  कर यासाठ  मंजुर  देणे. 

6) बाँ सच ेवगणी हणून िमळालेले अजाच ेपैसे वीकारणे, वाटपा या आधारे िनणय घेणे, बाँ सच े

वाटप मंजूर क न बाँ सच ेवाटप करणे. 

7) संबंिधत अथॉ रट ज/ िनयामक सं था/ एज सी कडून िल टंग ऍ लकेशनची अंमलबजावणी 
तसेच टॉक ए सचजसह िल टंग करारासार या सव आव यक मंजूर  िमळ व यासाठ  अज 

करणे व पाठपुरावा करणे. हणजेच बीएसई िलिमटेड ("बीएसई") कंवा बाँड या याद साठ  
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नॅशनल टॉक ए सचज ऑफ इं डया िलिमटेड ("एनएसई"), र ज ार, नॅशनल िस यु रट ज 

डपॉ झटर  िलिमटेड ("एनएसड एल") आ ण स ल डपॉ झटर  स हसेस (इं डया) यां याशी 
करारनामा करणे. बाँ सच े डमटे रअलायझेशनसाठ  मया दत ("सीड एसएल") आ ण 

शासक य/ महामंडळा या/ महापािलके या वतीने कोण याह  आव यक वैध ािधकरणा ारे 

आव यक असले या बाँडस जार  कर यासंबंधी इतर आव यक कागदप े/ करार अंमलात 

आणणे/ करणे. 

8) रो यां या वगणी या संदभात अजाची र कम गोळा कर यासाठ  एक कंवा अिधक बँकस यांची 
िनयु  करणे. 

9) बाँड इ यू कर यासाठ  बँकांकडे एक कंवा अिधक वना-ह क ए ो चालू (करंट) खाती उघडणे 
आ ण बाँ स जार  करताना गंुतवणूकदारांकडून ा  झाले या रकमेसाठ  तसेच चड पेमट 

मेकॅिनझम/ ए ो मॅकेिनझम / Waterfall Mechanism च े कामकाज चाल व यासाठ / 

बुडणार्  या िनधीची यं णा/ याज देय यं णा/ ड एसआरए यं णा कंवा बाँड या जबाबदा-या 
तसेच वेळेवर परतफेड कर यासाठ  आव यक असले या कोण याह  इतर अट / यं णा िन त 

करणे. 

10) मा टर एशन फॉम, कॉप रेट ऍ शन फॉम आ ण एनएसड एल आ ण सीड एसएल तसेच 

बॉ स या डमटे रअलायझेशनसाठ  र ज ारकडे आव यक ते कागदप े/ करार तयार करणे, 

वा र  करणे, फाईल करणे आ ण अंमलात आणणे. 
11) संबंिधत िनयामक/ वैधािनक मु ां या पूततेसाठ  आ ण ड ईएमएट  (DEMAT)खा यात वाटप/ 

बाँड माणप ांची पतप  े जमा न करणे यासार या कोण याह  पूव-इ यू/ इ युनंतर 

गंुतवणूकदारां या सम या/ त ार ंच े िनवारण कर यासाठ  अनुपालन अिधकार  नेमण.े उदा. 
परतावा ऑडर, याज वॉरंट इ. 

12) ड एएमएट  (DEMAT) सु वधा अंतगत बाँडच ेवाटप करणे आ ण एनएसड एल/ सीड एसएल, 

Registrarआ ण ह तांतरण एजं स यां याशी आव यक करार क न ड ईएमएट  (DEMAT) 
सु वधा पुर वणे.  

13) बॉ स डमटे रयलायझेशन आ ण या ा सूचीब  कर या या ता वत मु ासाठ  

महामंडळाचा/ महापािलकेचा िश का िचकट वणे. 

14) लागू कायदे व िनयमांनुसार मु ांक शु क भरणे. 

15) जार क या या बाँड या ता वत मु ांशी संबंिधत इतर कोण याह  वषयावर िनणय घेणे. 

ग) महानगरपािलका आयु / अित र  आयु  यां या पुढ ल बैठक त जनरल बोडाची मा यता 
िमळा यानंतर पुढ ल अित र  काम कर यासाठ  संयु पण े अथवा येक सद य अिधकृत 

असतील. 

1) भागधारकांना बाँड माणप  ेदेणे. 
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2) बॉ सचे डमटे रयलाइझ कर यासाठ  आव यक अशी सव कृ ये, कामे, बाबी आ ण गो ी 

करणे. 
3) एनएसड एल आ ण सीड एसएलला आव यक असलेले सव करार आ ण अशा द तऐवजांवर 

वा र  करणे. 

4) वाटप कर यात आले या लाभाथ या खा यावर रोख ेजमा करणे. 

        उपरो  नमूद तपिशला माणे महापािलकेचे कज/ कजरोखे उभारणेकामी उपरो  

ता वतसव बाबींसह याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत मा. महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०२६९                       वषय मांक- ३१ 
दनांक- ०८/०९/२०२१      वभाग- वै क य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .वै /९/का व/९४९/२०२१, द.०६/०९/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

महानगरपािलकेचे वाय.सी.एम. णालय व इतर णालयाकर ता न दणीकृत सं थेमाफत 

वै क य अिधकार , टाफनस तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व कमचार  आऊटसोिसग ारे 

नेमणेकामी एज सी िनयु  करणेकामी इ छुक व पा  ठेकेदारांकडून दर माग वणेकामी िस द ई-

िन वदा नोट स .१०/२०२१-२२ कर ता ा  िन वदाधारक मे.बी. ह .जी. इंड या िल., मे. ीकृपा 
स ह सेस ा.िल. व मे. बी एलकेअर स ह सेस ा.िल. या ितनह  िन वदा धारकांचा िन वदा दर हा 
सेवाशु क कमान वेतनदर(मुळ वेतन+ वशेष भ ा) ५% वRFP मधील वह त अट नुसार तां क 

पा तेच ेिमळालेल े१०० गुण समान असलेमुळे णालय िनहाय कामाची वभागणी क न संबिधत 

पुरवठाधारकांच ेनावापुढे नमुद केले या णालयास दोन वष कालावधीसाठ  मनु यबळ पुरवठा 
करणेच े एज सी (पुरवठाधारकाची) नेमणुक स व एज सीचे स याच े को वड-१९ साथरोग 

प र थीतीमुळे ितन म हने कालावधीसाठ  मनु यबळ पुरवठा करणेकामी  “कोरोना िनधी”  या 
लेखािशषातुन सोबतच े प  “अ”, “ब” व “क” नुसार येणा-या र. .११,३३,७७,१२५/- (अ र  
र. .अकरा कोट  तेह ीस लाख स याह र हजार एकशे पंचवीस फ )च ेखचास अथवा य  

येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०२७०                       वषय मांक- ३२ 
दनांक- ०८/०९/२०२१       

सुचक- मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक- मा.राजू बनसोडे 

संदभ- मा.अंबरनाथ कांबळे व मा.राजू बनसोडे यांचा ताव. 
 पंपळे गुरव येथील कुल वािमनी म हला बचत गट हा १२ वषापासून म हला 
स मीकरण व यांचे अिथक उ नतीकर ता कायरत आहेत. पंपर  िचंचवड शहरात अनेक 
वेगवेगळया कारचे चहाची लोक यता पाहता पंपर  िचंचवड मनपा व वायसीएम णालय 
येथे ेमाचा चहा व इतर चहाचे क  चाल वणेस कुल वािमनी म हला बचत गट यांना 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०२७१                       वषय मांक- ३३ 
दनांक- ०८/०९/२०२१       

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

संदभ- मा.संतोष कांबळे व मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
  पंपर   िचंचवड शहरात को वड १९ मुळे उ दवले या संसगज य   पर थतीचा 
वचार करता या वष चा गणेशो सव सा या प दतीने व पयावरणीय कोणातुन 
सु यव थपणे पार पड याचा िनयण घे यात आलेलाआहे सं या कोरोना संसगज य 
पर थतीचा ादुभाव वाढत अस याने शहरातील सा जिनक गणेशो सव मंडळांना मंडप 
उभार याक रता परवानगीसाठ  महापािलके या े ीय कायालयामाफत एक खडक  योजना 
राब वणे अ यंत आव यक आहे तसेच कोरोनामुळे  िनमाण झाले या आिथक प र थतीचा 
वचार करता मंडप परवानगी शु क माफ करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०२७२                       वषय मांक- ३४ 
दनांक- ०८/०९/२०२१       

सुचक- मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.अिभषेक बारणे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
ग भागातील मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नागर कां या मागणी व 

वकासा या ीने इतर वशेष योजना-लेखािशषातील कामांची तरतुद  अं यत कमी 
अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम 
होणे श य होणार नाह  यामुळे तावात नमुद केले या त यामधील सन २०२०-२१ या 
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कामांची खच न होणार  तरतूद न वन कामांना वाढवुन दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
(वाढ/ घट र. .६,५०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०२७३                       वषय मांक- ३५ 
दनांक- ०८/०९/२०२१       

सुचक- मा.राजू बनसोडे      अनुमोदक- मा.भालेकर वण 

संदभ- मा.अिभषेक बारणे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
ग भागातील मनपा या  सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नाग रकां या मागणी 

व वकासा या ीने इतर वशेष योजना- लेखािशषातील कामांची तरतुद  अं यत कमी 
अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम 
होणे श य होणार नाह  यामुळे तावात नमुद केले या त यामधील सन २०२०-२१ या 
कामांची खच न होणार  तरतूद न वन कामांना वाढवुन दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
(वाढ/ घट र. .३,००,००,०००/-) 

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  - ४११०१८. 
 

 
                

(उ हास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१५४०/२०२१ 
दनांक -  ०९/०९/२०२१ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( .जशुके/पापु/१६८/२०२१ द.०६/०८/२०२१ वषय .१ च ेलगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/३५४/२०२१ द.१३/०८/२०२१ वषय .१४ च ेलगत) 
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( .मसाभां/५/का व/९४८/२०२१ द.०६/०९/२०२१ वषय .३१ चे लगत- प ”अ”) 
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( .मसाभां/५/का व/९४८/२०२१ द.०६/०९/२०२१ वषय .३१ चे लगत- प ”ब”) 
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( .मसाभां/५/का व/९४८/२०२१ द.०६/०९/२०२१ वषय .३१ चे लगत- प ”क”) 
 

 
 
 
 
 


