
1 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५५ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- २९/१२/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२९/१२/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  

.कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय ेआयो जत करणेत आली होती. 
सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य उप थत होते.  

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे – सभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.संतोष बबन कांबळे 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५. मा.बुड सुवणा वकास 

६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

८. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
९. मा.यादव िमनल वशाल 
१०. मा.भालेकर वण महादेव 

११. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

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

अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.भोसल-े मु य लेखा 
प र क, मा.कोळंब-ेमु य लेखा अिधकार , डॉ.रॉय- आरो य वै क य अिधकार , मा.पा टल- शहर 
अिभयंता, मा.लोणकर, मा.इंगळे, मा.खोत, मा.चारठाणकर, मा.इंदलकर, मा.दुरगुडे- उप आयु , 

मा.च हाण, मा.िनकम, मा.लडकत, मा.तांब-े सह शहर अिभयंता, मा.बहुरे, मा.आढार , मा.देशपांडे- 
सहा यक आयु , मा.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.काळे, मा.वाघुंडे, मा.खाबडे, मा.नरो हा- 
कायकार  अिभयंता, मा.गोफण-े सहा यक आरो य अिधकार , डॉ.दगडे-पशुवै क य अिधकार , 

मा.गायकवाड- मा हती व जनसंपक अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते. 
---------- 

 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीन ेखालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम य ेदाखल क न घेणेत 

आलेल े वषय घेणेत आल.े 
 
वषय .३५) भाग .०७ भोसर  सहल क  येथे फश वे रयम करण ेव इतर अनुषंिगक काम े

करण.े 
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वषय .३६) 39th SENIOR NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP 2022, KASARWADI क रता 

ARMY ROWING NODE(ARN) CME PUNE यांना म.न.पा.कडून सहआयोजक व 

खचाचा भाग वका न सहा य देणेस मा. थायी सिमती सभेमाफत मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेण ेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

वषय .३७) मृ य ु पावले या नागर कांचे शव घेऊन जा याचे ढकलगाड  (हातगाड ) जुनी/ नवी 
सांगवीतील मशानभुमी येथे लावणेस परवानगी देण ेबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व 

मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

वषय .३८) पंपर  भाजी मंडई येथील इं दरागांधी उ डाण पुलाशेजार  वाहनतळ दंपकर मजूर 

सहकार  सं था मया दत पंपर  यांना  ११ म हन ेकालावधीकर ता भाडे त वावर देणे  
बाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय .३९) से.नं. २८ गंगानगर येथील पांडुरंग काळभोर सभागृह येथील जागा वाटपाबाबत.- मा.फुग े

िभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय .४०) वशेष िनयोजन ािधकरणा या कामकाजाकर ता ३ सेवािनवृ  कमचा-यांची िनयु  

क न यांना महारा  शासना या सामा य शासन वभागाकड ल द.१७ डसबर २०१६ 

नुसार वेतन व भ  ेअदा करणेबाबत.- मा.फुग े िभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा 
ताव. 

वषय .४१) स.न.ं ६९५ भोसर  येथील संत ाने र महाराज यापार  संकुलातील गाळा .२१ साठ  

मुदतवाढ देण ेसौ अ ता ितक ल ढे यांचे नाव े ह तांतर करण ेबाबत.- मा.पौ णमा 
सोनवण ेव मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

वषय .४२) अित मण कारवाईबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय .४३) भाग .२० कासारवाड  येथील अ याधुिनक जम व योगा हॉल हे पवना वयंसेवा 
सं था यांना ११ म हन ेकराराने चाल वणेस देणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा 
सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय .४४) शुट ंग रज वकिसत करणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .४५) इ भाग सिमती सद य व भागतील अिधकार / कमचार  यांचे पणजी/ चंद गड येथे 

होणा-या पाहणी/ अ यास दौ-यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय .४६) क भाग सिमती सद य व भागतील अिधकार / कमचार  यांचे पणजी/ चंद गड येथे 

होणा-या पाहणी/ अ यास दौ-यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय .४७) . .१२ तळवडे येथील थाप य उ ान वषयक कामांना सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील तरतुद  म ये वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.पौ णमा सोनवण ेव मा.फुग े

िभमाबाई यांचा ताव.  
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वषय .४८) क े ीय कायालय, भाग .६ मधील सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील कामांवर 

तरतूद वग करणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय .४९) फ े ीय कायालय, भाग .१३ मधील सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील कामांवर 

तरतूद वग करणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

----------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५३ द.१५/१२/२०२१ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे 

मा.सभापती यांनी कट केल.े 

ब) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५४ द.२२/१२/२०२१ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे 

मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 
 

ठराव मांक- १०९७२                         वषय मांक- ०१ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.िश ण सिमती ठराव .६०. द.१८/१०/२०२१. 
मा.िश ण सिमती ठराव .६०. द.१८/१०/२०२१ अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 

ाथिमक शाळांम य ेबहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या 
महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माण े कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या 
शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम य ेशै णक गुणव ा वाढ 

कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. 

याच अनुषगान े व ाथा या कला गुणांना वाव दे याचे कामकाज िश ण सिमती कर याचे ीन े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ.१ ली ते इ.१० वी तील व ाथाना पंदन यु झक अँड डा स 

अकॅडिमक सं थेमाफत संगीत आ ण नृ य िश ण दे यात याव.े सदर सं थेमाफत िश ण 

सिमतीस ताव ा  झाला असून व ाथाना अशा कारचे िश ण घे याक रता मोठया माणात 

आिथक ताण येत अस यान ेमनपा या व ाथाना तेच िश ण मोफत दे याचा मानस आहे. सदर 

िश णाक रता ित व ाथ  ३००/- पये खच येणार असून येणा-या य  खचास मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९७३                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग-  क े ीय जलिन:सारण 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/जिन/का व/८५४/२०२१, द.१४/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल.यांना मा. थायी सिमती ठराव .८१२७ 

द.१९/१/२०२१ नुसार करारनामा शत नुसार द.२६/०२/२०२१ या आदेशा वय ेकामाचे आदेश देणेत 
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आलेल ेहोते. सदर कामाची मुदत द.१६/०१/२०२२ 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 यतेन ेमुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ 

फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदारान े सदरचे काम दोन वषात समाधानकारक पूण केलेल े आहे. 

तृतीय वषासाठ  ( द.१७.०१.२०२२  ते १६.०१.२०२३ पयत) मुदतवाढ देण े आव यक आहे. यासाठ  

मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करण े आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ चे 

अंदाजप कात पान .७७२ अ. .३ वर र. .७५,००,०००/-  तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे.िन वदा 
अट  व शत  (A)  .३ नुसार मा. थायी सिमतीन ेठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत 

द.१६/०१/२०२२ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो 
सो युशन ा.िल. यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण 

निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीन ेकरणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग 

मिशन या सहा यान)े. या कामास ( द.१७.०१.२०२२ ते १६.०१.२०२३ पयत) तृतीय वषासाठ  मुदतवाढ 

देणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करण ेव या कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/-

(अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ )  या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९७४                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुअमृत/२७८/२०२१, द.२०/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

क शासनामाफत AMRUT MISSION योजनतगत पंपर  िचंचवड शहरा या पाणीपुरवठा 
यव थेमधील NRW कमी करणेसाठ  "शहरा या ६०% भागाम य ेपुरेशा दाबान ेपाणीपुरवठा करण"े 

या क पाचे काम चार िन वदा पॅकेजेसम य े चाल ूआहे. या क पांतगत नेटवकसुधारणा क न 

जलवा हनीचा दाब वाढ वण,े पा याची उंच टाक  बांधण,े नवीन नळजोडणी करण ेव पाणीगळती कमी 
करण े इ याद  काम े करणेत येत आहेत. सदर क पांना ६० ट के भागासाठ  र. .३१३.८४ कोट  

इत या रकमेस शासक य मा यता ा  आहे. SAAP-1 व SAAP-2 अंतगत अनु मे ११८.८४ व 

१२५.२० कोट ची काम ेकरणेची मा यता क  व रा य शासनाकडून िमळालेली आहे. अमृत योजन े

अंतगत SAAP-1 व SAAP-2 माण े क प ह सा व िनधी वतरण कर याची णाली खालील माण े

आहे; 

SAAP 
क  शासन ह सा 

(३३.३३ ट के माण)े 

रा य शासन ह सा 
(१६.६७ ट के माण े

महापािलका ह सा 
(५० ट के माण)े 

एकूण मंजुर  

(१०० ट के) 

ट पा-१ र. .३९.६१ कोट  र. .१९.८१ कोट  र. .५९.४२ कोट  र. . ११८.८४ कोट  
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ट पा-२ र. .४१.७३ कोट  र. .२०.८७ कोट  र. .६२.६० कोट  र. .१२५.२० कोट  

एकूण र. .८१.३४ कोट  र. .४०.६८ कोट   र. .१२२.०२ कोट  र. .२४४.०४ कोट  

 खालील काह  कारणांमुळे अंदाजप क य र कमेपे ा वाढ व खच झालेला आहे. 

१) अमृत योजना अंतगत चाल ूअसले या कामाचा DPR ( क प अहवाल) हा सन २०१२-१३ म य े

बन वला होता व यानुसार असले या भौगोिलक प र थती हणजे अ त वातील र ते, ग या, 
वसाहती, इमारती यानुसार बन वणेत आला होता. तदनंतर ६ ते ७ वषाम य ेफार मो या माणात 

फरक होत आहे. ड .पी., नॉन ड .पी. र ते, इमारती, वसाहतीम य ेमो या माणात आडवी व उभी 
(Horizontally & Vertically) वाढ झाली यामुळे DPR यित र  ठकाणी ा  प र थतीनुसार 

मो या माणात आव यकतेनुसार (Excess Demand) नवीन पाईपलाईनची काम ेकरावी लागली. 
२) य  पाईप लाईन टाकतेवेळ  जर पाईपलाईन खुप खोलवर असेल कंवा अशु  पा याची वारंवार 

त ार असेल कंवा स थतीतील पाईपलाईनमधून पाणी गळतीची त ार जा त असेल तर अशा 
पाईपलाईन सु दा य  साईटवर Decision Sheet घेऊन बदल यात आ या आहेत. 

३) उपरो  कारणा तव पाईप Quantity वाढ यामुळे, Road Restoration तसेच Control Valve 

Quantity व इतर सामु ी म य ेदेखील वाढ झालेली आहे. 

४) शहराम य े BRTS (Concrete र ते), ेनेज पाइपलाइन टाकण,े माट िस ट इ. वकासकाम े

वेगवेग या वभागामाफत चाल ूआहेत व या कामांअंतगत होणार  तूट फुट देखील वेळोवेळ  दु त 

करावी लागत आहे यामुळे ह  प रमाणात वाढ झालेली आहे. 

 ५) मंजूर िन वदा २०१५-१६ या अंदाजप कानुसार आहे व िन वदेत भाववाढ फरक लाग ूनाह , मा  

िन वदा अट  शत  नुसार Clause-38 अंतगत BOQ सं येपे ा २५% पे ा अिधक या/वाढ व 

सं यासाठ  देयक हे यावेळ या नवीन शेडयु ड रेट माण े हणजेच २०१९-२०, २०२०-२१ व 

MJPCSR Rate नुसार देण ेआव यक आहे. 

६) काडाची िन वदा या सु  आहे. अ ाप ठेकेदार िन त न झा यामुळे िन वदेची अंदाजप क य 

र कम १०.४० कोट  इतक  आहे. SAAP-1 व SAAP-2 अंतगत िन वदे माण ेयेणारा खच व उरलेल/े 

िश लक काम ेपूण कर यासाठ  येणारा एकूण वाढ व खच खालील माण ेदश वलेला आहे. सदर 

वाढ व खचाची मा यता घेऊन व वाढ व रकमेची तरतुद मनपा या अंदाजप कात करण ेआव यक 

आहे. 

SAAP िन वदा पॅकेज ठेकेदार 
वीकृत िन वदा 

र कम( .कोट ) 

एकंदर त वाढ व 

खच(र. .कोट ) 

SAAP-1 

पॅकेज-१ मे.अ रहंत क श स ५१.०१ ३.८ 

पॅकेज-२ मे.अ रहंत क श स ६१.२१ ६.४३ 

इले कल वक ३.४१ ० 

एकूण र. . ११५.६३ १०.२३ 

SAAP-2 

पॅकेज-३ मे.पी पी गोगड ५४.३३ ६.१८ 

पॅकेज-४ मे.िशवर  क श स ५५.९ १.५३ 

इले कल वक १.३७ ०० 
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६०% भागासाठ  SCADA णाली राब वण े

(िन वदा या सु ) 
१०.४ 

 

एकूण र. . १११.६ ७.७१ 
एकूण वाढ व र. . २३७.६३ १७.९४ 

शासक य मा यता र. . २४४.०४ 
 

क पाची िश लक र.  ६.४१ 

एकंदर त वाढ व खच र. . ११.५३ 

 एकंदर त क पावर अंदा जत होणारा वाढ व खच(SAAP १+ २)+ अंदा जत वाढ व 

खच:र. .२५५.५७ कोट  

 पं.िचं.मनपास उभा करावा लागणारा एकंदर त वाढ व क प िनधी र. .११.५३ कोट  

अमृत क पातील योजना काया वत होणेसाठ  वर ल िश लक काम ेपूण क न घेण ेगरजेचे आहे. 

वर ल सव बाबी वचारात घेता " पंपर  िचंचवड शहरा या ६० ट के भागात अमृत योजना अंतगत चालू 
असले या पाणीपुरवठा योजना राब वण"े या क पा या अनुषंगान ेखाली नमूद कर यात आले या 
बाबींस नजीक या मा. थायी सिमतीची मा यता घेण ेआव यक आहे. सदर क पाअंतगत डझाईन 

आ ण BOQ या सं येत झालेली वाढ ल ात घेता वाढ व क प कंमत र. .११.५३ कोट   यास 

मा यता िमळण.े सदर क पा अंतगत चारह  चालू असणार  कामाची या ी व वर माण ेकामाची 
िनकड ल ात घेता, खालील माण ेकामा या िन वदा रकमे या होणा-या वाढ व खचास व सुधा रत 

खचासखालील माण ेमा यता िमळण ेआव यक आहे. 

 पॅकज-१ : सुधा रत क प र. .५४.८१ कोट  

 पॅकेज-२ : सुधा रत क प र. .६७.६४ कोट  

 पॅकेज-३ : सुधा रत क प र. .६०.५१ कोट  

 पॅकेज-४ : सुधा रत क प र. .५७.४३ कोट  

तर , सदरचे वषयास मा यता दे यास तसेच िनयमानुसार करारनामा कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९७५                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- ग े ीय व ुत 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग ेका/ व/२/का व/५०९/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे ग े ीय कायालय व ुत वभागाचे काय े ातील नवीन जजामाता णालय 

पंपर  व नवीन थेरगांव णालय तसेच ग े ीय कायालय येथील अ याव यक सेवेतील जनरेटर 

कर ता, जनरेटर इंधन या लेखािशषासाठ , अ थायी आ थापना लेखािशषावर ल िश लक 
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र. .9,53,314/- पैक  र. .4,00,000/- (अ र  र. .चार लाख फ ) इतक  तरतूद वग करणेस मा यता 
दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .४,००,०००/-) 

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

          
ठराव मांक- १०९७६                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७८६/२०२१, द.२०/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/05/2021-2022 अ वय े भाग .१२ तळवडे 

येथील बाठेव ती प रसरातील जुन े अ ती वातील र याचे खड मु मीकरण व डांबर करण 

करणे  कामी मे.देवकर अथमु हस िन.र. .29,98,730/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव 

हजार सातश ेतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,30,380/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,30,380/- 

पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .18,75,736/- +रॉय ट  चाजस र. .58,385/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .20,02,471/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

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

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

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

          
ठराव मांक- १०९७७                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७८७/२०२१, द.२०/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/06/2021-2022 अ वय े भाग  १२ 

पीनगर प रसरातील सेवा वा ह यांकर ता खोदलेल ेचर खड मु मान े भरण े कामी मे.परमानंद ए 

पलानी िन.र. .44,98,714/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठया नव हजार सातश ेचौदा फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,30,364/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,30,364/- पे ा 33.30% कमी हणजेच 

र. .29,55,053/- +रॉय ट  चाजस र. .78,423/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 

र. .31,01,826/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

          
ठराव मांक- १०९७८                           वषय मांक- ०७ 

दनांक- २९/१२/२०२१        वभाग- पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/०९/का व/५१७/२०२१, द.२१/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड शहराम य े वकसक, बांधकाम यावसाियक तसेच खाजगी िमळकतधारक 

यांची पाणीपुरवठा वषयक तसेच जलिनःसारण वषयक काम े परवानाधारक लंबस यांचेमाफत 

करणेत येतात. याकर ता खाजगी लंबसना मनपा माफत परवाना दे यात येतो. यासाठ  परवाना 
धारकांना मा.आयु  यां या द.३१/१२/२००१ या मंजुर ट पणी नुसार परवाना फ  पाच वषाकर ता 
र. .१,५००/- आकार यात येते. सदरची परवाना फ  सन २००१ या आिथक वषापासुन चिलत आहे. 

तथा प आता २० वषाहून अिधक काळ झाला असुन फ  म य ेकुठ याह  कारची वाढ केलेली नाह . 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण २२ मधील कलम ३७२, ३७३ आ ण ३७४ 

ला अनुषंगून नळकारागीर यास परवाना देण ेव नुतनीकरण करणेची तरतुद आहे. यानुसार पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका नवीन लंबर परवाना देणेसंदभात तीन वषाकर ता फ  र. .५,०००/- व 

नुतनीकरण करणेकामी तीवष  १,०००/- या माण े दरवाढ करणसे मा यता दे यात येत आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड शहराम य े वकसक, बांधकाम यावसाियक तसेच खाजगी िमळकतधारक 

यांची पाणीपुरवठा वषयक तसेच जलिनःसारण वषयक काम े परवानाधारक लंबस यांचेमाफत 

करणेत येतात. याकर ता मनपा ह तील त णांसाठ  कौश य वकास व रोजगाराची संधी िनमाण 

कर याची तसेच मनपा ह तील नाग रकांना पारदशक व त व इतर सेवा दे यासाठ  अँप/ पोटल 

वकसीत करणसे यांना वषातुन दोन वेळा मनपा माफत िश ण देणसे, लंबर व मनपाचे 

आय.ट .आय. सं थेतुन उ ीण झालेल े लंबर यांची नाव ेव फोन नंबर व ल बंगचे दर िन त क न 

मनपा या सांकेतीक थळावर िस द करणसे मा यता दे यात येत आहे. जेण ेक न नागर कांना 
पाणीपुरवठा वषयक तसेच जलिनःसारण वषयक काम े करण े बाबत सहज श य होऊन सदरचे 

अिधकृत परवानाधारक लंबस व न याने आय.ट .आय. सं थेत उ ीण झालेल े लंबर यांना रोजगार 

ा  होणार अस याने यास मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९७९                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- नगरसिचव 

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

संदभ- मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/०१/का व/१२९६/२०२१, द.२१/१२/२०२१. 
मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केल े माण.े 

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

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

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

          
ठराव मांक- १०९८०                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- उ ान/ वृ संवधन 

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

संदभ- मा.उपआयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/६०४/२०२१, द.२२/१२/२०२१. 

मा.उपआयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे थाप य/ उ ान वभागामाफत भाग .९ मासुळकर कॉलनी,सं.नं.१०३, 

१०४,१०६,१०७ व १०८ मधील रेखांकनातील मोक या जागेवर वकिसत करणेत आलेल े असुन सदर 

उ ान िनम ती नंतरची देखभाल उ ान वभागामाफत करणेबाबत कायकार  अिभयंता 
थाप य/उ ान यांनी कळ वल े आहे. सदर उ ानाची पुढ ल देखभाल करण े आव यक आहे. 

स थतीत वभागामाफत िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ मधील काम .१ नुसार क  े य 

कायालयांतगत भाग .९ मधील व वध उ ान ेदेखभाल करणेचे कामकाज मे. दा अँ ो स हसेस 

यांना िन वदा ा  दर ३०.१५% ने कमी या दरान ेकाम िमळालेल ेअसुन सदर कामाची मुदत २ वष 

फे ुवार  २०२३  अखेर आहे. वाढ व उ ानाचे   े  ४००० चौ.मी.असुन िन वदा ा  दर ३०.१५ ने कमी 
दरान े र. .३३,३८८/-  ित महा संबंिधत मे. दा अँ ो स हसेस  यांना द.०१/०१/२०२२ पासुन 

सोप वता येईल यानुसार साधारण १४ म हन ेकालावधीसाठ  र. .४,६७,४३२/-(अ र  र. .चार लाख 

सदुस  हजार चारश े ब ीस फ ) इत या येणा-या वाढ व खचास व यांचेशी करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९८१                         वषय मांक- १० 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पाप/ु८/का व/५१८/२०२१, द.२२/१२/२०२१. 

मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
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मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (१ ते ०२) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण े तसेच भाववाढ कलमानुसार 

भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक रा हल या अट स अिधन 

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

अवलोकन करणते येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९८२                         वषय मांक- ११ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१४६/२०२१, द.२१/१२/२०२१. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे झोिनप ू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/७१/२०२१-२२ मधील अ. .०६ अ वये 
भाग .१९ मधील आंबेडकरनगर, िभमनगर-सँिनटर  चाळ व इतर झोपडप ट तील थाप य 

वषयक कामाची देखभाल दु ती करण े कामी (सन २०२१-२२) मे.अिमत िनतीन गांधी 
िन.र. .२५,४९,११६/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार एकश ेसोळा फ ) मधून रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,५६६/- वर िन वदा माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,५६६/- पे ा ३४% कमी हणजेच र. .१६,४१,७९४/- 

+रॉय ट  चाजस र. .३५,५२७/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- =एकुण र. .१७,३८,८७१/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमामुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९८३                         वषय मांक- १२ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१४५/२०२१, द.२१/१२/२०२१. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे झोिनप ू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/७१/२०२१-२२ मधील अ. .०७ अ वय े

भाग .१९ मधील आंबेडकरनगर, िभमनगर-सँिनटर  चाळ व इतर झोपडप ट तील मनपा इमारती, 
सावजिनक शौचालय, पाथव े व गटरची देखभाल दु ती करण े कामी. सन (२०२१-२२) मे.अिमत 
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िनतीन गांधी िन.र. .२५,४९,९९९/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार नऊश ेन या नव 

फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,९०,५४९/- वर िन वदा माग वणेत 

आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,९०,५४९/- पे ा ३३% कमी हणजेच 

र. .१६,६८,६६८/- +रॉय ट  चाजस र. .३४,३५०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .५९,४५०/- =एकुण 

र. .१७,६२,४६८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

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

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

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

          
ठराव मांक- १०९८४                         वषय मांक- १३ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- जलिन:सारण इ े ीय 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/इ/१०७३२/५२१/२०२१, द.२२/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

भोसर  व दघी येथील दैनं दन िनमाण होणारे मैला सांडपाणी या कर यासाठ  CME 

ह त सुमारे १० एकर (४०,००० चौ.मी.) जागेवर ट या ट यान ेएकुण ४५ एम.एल.ड . मतेचे STP 

वकिसत करणेबाबत मा.आयु  सो. व CME अिधकार  यांची द.०२/०९/२०२१ रोजी बैठक झाली. 
सदरचे काम CME व PCMC यांचे Joint Venture करायचे असून सदर क पासाठ  CME ह त सुमारे 

१० एकर (४०,००० चौ.मी.) े  CME उपल ध क न देणार आहे व द.०५/११/२०२१ रोजीचे पञा वये 
CME यांचे अिधका-यांनी म.न.पा.स ाथिमक तयार  तातड न ेपुण करणेबाबत कळ वल ेआहे. सदर 

कामाची या ी वचारात घेता सदर क पाचे नकाश,े अंदाजपञक तयार करणे, चरल डझाईन 

तयार करण.े इ याद  िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) 

काम े करावी लागणार आहेत. िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ  क प स लागार नेमण े

आव यक आहे. तथा प, सदरचे काम CME व PCMC यांचे Joint Venture म य े करावयाचे अस यान े

कामाची तातड  वचारात घेता सदर क पाकर ता थेट प तीन ेम.न.पा. चिलत दरानुसार क प 

स लागार िनयु  करण ेआव यक आहे. याकामी अनुभवी व म.न.पा. म य ेस थत व कायरत 

असले या म.ेटंडन अबन सो युशन ा.िल.मुंबई क प स लागार यांना सदर कामावर नेमणूक बाबत 

वचारणा करणेत आली. यानुसार मे.टंडन अबन सो युशन ा.िल.मुंबई यांनी सदर काम म.न.पा. 
चिलत दरानुसार आ ण नगर वकास वभाग यांचे शासन िनणय मांक- संक ण- 

२०१८/ . .५४/न व-१६ नुसार कर यास तयार असलेबाबत यांचे पञ द.०१/१२/२०२१ नुसार 

सहमती दश वली आहे. वर ल बाबींचा वचार करता उपरो  सदर कामासाठ  मे.टंडन अबन सो युशन 

ा.िल.मुंबई यांची क प स लागार हणुन नेमणूक करणेचा ताव व िन वदा पुव ०.५०% (Pre 

Tender Activity) व िन वदा प ात १.५०%(Post Tender Activity) क प खचा या एकुण २.००% फ  
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अदा क न म.ेटंडन अबन सो युशन ा.िल.मुंबई यांची क प स लागार हणुन नेमणूक करणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९८५                         वषय मांक- १४ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/१११२/२०२१, द.२२/१२/२०२१. 

मा. कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ(1 ते 5) मधील 

कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९८६                         वषय मांक- १५ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- फ े ीय 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा. े य अिधकार  यांचे प  .फ ेका/िन-४/का व/६६२/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘अ’ (1 ते 16) 

मधील थाप य वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न िन वदा 
वकारणेत आले या ठेकेदारासोबत करारनामा करणेत येऊन िन वदा करारनामा िसल 

झालेनंतर  कामाचे आदेश िनगत करणेत आलेल े आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार तुत वषयाचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९८७                         वषय मांक- १६ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य क े ीय 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/ था/ . .८/२१९/२०२१, द.०६/१२/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप य वभागामधील मनपा या 
व वध  वकास कामांम य े सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  

पारदशक प त अवलंबली जात आहे. भाग .8 येथील इं ायणी चौक लगतचे जे लॉक मधील र ते 



13 
 
अ यावत प दितन े करण े या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  

द.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर 

कर याची अंितम द.12/10/2021 पयत एकूण 5 िसलबंद कोटेशन ा  झालेल ेअसुन िन वदा पुव  व 

िन वदा प ात  0.35 % दर  Pave-Tech Consulting Engineering Services PVT.LTD. यांचा दर ा  

झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ 

वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.35% व िन वदा प चात (post tender activity) 

0.75% असा एकूण 1.10 दर लाग ूकरणेत येईल मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ 

अ वय ेवा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली 
आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक:संक ण-

२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  Pave-Tech Consulting Engineering 

Services PVT.LTD.  यांना सदर कामाचे िन वदापुव (0.35 %- Pre tender activity) व िन वदा प चात 

(0.75% - post tender activity) सवकरांसह काम ेकरणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९८८                         वषय मांक- १७ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य क े ीय 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/ था/ . .८/२२०/२०२१, द.०६/१२/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप य वभागामधील मनपा या 
व वध  वकास कामांम य े सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  

पारदशक प त अवलंबली जात आहे. भाग .8 मधील एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक मधील 

र ते अ यावत प दितन ेकरण ेया कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  

द.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर 

कर याची अंितम द.12/10/2021 पय़त एकूण 5 िसलबंद कोटेशन ा  झालेल ेअसुन िन वदा पुव व 

िन वदा प ात 0.35% दर  Pave-Tech Consulting Engineering Services PVT.LTD. यांचा दर ा  

झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ 

वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity) ०.35% व िन वदा प चात (post tender activity) 

0.77% असा एकूण 1.12 दर लाग ूकरणेत येईल.  मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ 

अ वय ेवा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली 
आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-

२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  Pave-Tech Consulting Engineering 

Services PVT.LTD. यांना सदर कामाचे िन वदापुव (०.35 %  - Pre tender activity) व िन वदा प चात 
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(0.77% - post tender activity) सवकरांसह काम े करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९८९                         वषय मांक- १८ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य क े ीय 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/ था/ . .८/२२१/२०२१, द.०६/१२/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप य वभागामधील मनपा या 
व वध  वकास कामांम य े सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  

पारदशक प त अवलंबली जात आहे. भाग .8 येथील w-26 पासुन यशवंतराव च हाण 

चौकापयतचा र ता ं द करण क न वकिसत करणे या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  

दरप क माग वणेसाठ  द.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद 

िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम द.12/10/2021 पय़त एकूण 4 िसलबंद कोटेशन ा  

झालेल ेअसुन िन वदा पुव व िन वदा प ात 0.35% दर Pave-Tech Consulting Engineering Services 

PVT.LTD. यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर 

स लागार/ वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.35% व िन वदा प चात (post tender 

activity) 0.75% असा एकूण 1.10 दर लाग ू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 

द.०७/२/२०१८ अ वय े वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला 
मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक:संक ण-

२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  Pave-Tech Consulting Engineering 

Services PVT.LTD.  यांना सदर कामाचे िन वदापुव (०.35%  - Pre tender activity) व िन वदा प चात 

(0.75% - post tender activity) सवकरांसह काम ेकरणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९९०                         वषय मांक- १९ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य क े ीय 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/ था/ . .८/२२२/२०२१, द.०६/१२/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप य वभागामधील मनपा या 
व वध  वकास कामांम य े सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  

पारदशक प त अवलंबली जात आहे. भाग .8 मधील एस. लॉक येथील w-138 पासुन w-162 
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पयत र ता अ यावत प दितन े करण े या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क 

माग वणेसाठ  द.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात 

दरप क सादर कर याची अंितम द.12/10/2021 पय़त  एकूण  5 िसलबंद कोटेशन ा  झालेल ेअसुन 

िन वदा पुव  व िन वदा प ात  0.35% दर  Pave-Tech Consulting Engineering Services PVT.LTD. 

यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ 

वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity) ०.35% व िन वदा प चात (post tender activity) 

0.77% असा एकूण 1.12 दर लाग ूकरणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ 

अ वय ेवा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली 
आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक:संक ण-

२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न Pave-Tech Consulting Engineering 

Services PVT.LTD.  यांना सदर कामाचे िन वदापुव (0.35%  - Pre tender activity) व िन वदा प चात 

(0.77% - post tender activity) सवकरांसह काम ेकरणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणसे मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९९१                         वषय मांक- २० 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/६८९/२०२१, द.२३/१२/२०२१. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/11/2021-22 अ वय े . .२८ 

पंपळे सौदागर मधील िशवराजनगर व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणे कामी राहुल 

क शन िन.र. .37,48,168/- (अ र  र. .सदतीस लाख अ ठेचाळ स हजार एकश ेअडुस  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,73,818/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,73,818/- पे ा 40% कमी हणजेच 

र. .22,04,291 /- +रॉय ट  चाजस र. .3,251/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 

र. .22,81,892 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९९२                         वषय मांक- २१ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/६८८/२०२१, द.२३/१२/२०२१. 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/12/2021-22 अ वय े . .२८ 

पंपळे सौदागर मधील मनमंद र सोसायट  प रसर व इतर भागातील र यांचे डांबर करण करणे 
कामी राहुल क शन िन.र. .37,49,828/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास लाख आठश े

अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,75,478/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,75,478/- पे ा 40% कमी 
हणजेच र. .22,05,287 /- +रॉय ट  चाजस र. .3,251/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = 

एकुण र. .22,82,888/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 

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

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

ठराव मांक- १०९९३                         वषय मांक- २२ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/६९१/२०२१, द.२३/१२/२०२१. 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/08/2021-22 अ वय े . .२९ 

पंपळे गुरव प रसरातील र यांवर ल चेस व ख डे इ.ची हॉटिम स व को डिम स प दतीन े

दु तीची काम ेकरण े (सन २०२१-२२ कर ता)कामी राहुल क शन िन.र. .29,99,754/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार सातश े चोप न फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,33,354/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,33,354/- पे ा 35% कमी हणजेच र. .19,06,680/- + रॉय ट  चाजस 

र. .3,460/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .19,76,540/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक- १०९९४                         वषय मांक- २३ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/६९०/२०२१, द.२३/१२/२०२१. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/09/2021-22 अ वय े . .२९ 

पंपळे गुरव येथील व वध अंतगत व मु य र यांचे हॉटिम स प दितन ेडांबर करण करणे कामी 
राहुल क शन िन.र. .41,55,854/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख पंचाव न हजार आठश े

चोप न फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,81,504/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,81,504/- पे ा 39% कमी 
हणजेच र. .24,89,717/- +रॉय ट  चाजस र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = 

एकुण र. .25,66,187/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 

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

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

          
ठराव मांक- १०९९५                         वषय मांक- २४ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- मु य लेखापर ण 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मुलेप/१/का व/१७०/२०२१, द.२२/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मु य लेखापर ण वभागामाफत केल ेजाणारे लेखापर ण कामकाज लवकरात लवकर पुण 

कर या या ीन े सेवािनवृ  कमचार  व कायरत कमचार  यांची संयु  पथके तयार क न 

लेखापर ण कामकाज गतीपथावर ने याचे या कायालयाचे योजन आहे.  तथा प लेखापर ण 

कामकाजाची या ी व अनुभवी कमचा यांचा अभाव या बाबी वचारात घेता तां क कामकाजाचे 

लेखापर ण कर त असताना कामकाजावर मयादा येत आहेत. याकर ता लेखापर ण कामकाजाचा 
अनुभव असणा या खालील माण े ०३ अिधका यांना पुढ ल ०६ म ह याचे कालावधीसाठ  

लेखापर णाचे वव त कामकाजाकर ता मु य लेखापर ण वभागाम य े िनयु  देणेबाबत 

ता वत आहे: 

१. ी.साळंुके कसन व ठल, लेखापर ा अिधकार  (से.िन.) 

२. ी.कडू राज  यादव, लेखािधकार  (से.िन.) 

३. ी.मान ेआ माराम आब,ु वशेष लेखापर क वग २(से.िन.) 
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सबब वर ल माण ेनमूद ०३ सेवािनवृ  अिधका-यानंा महापािलके या मु य लेखापर ण 

वभागातील लेखापर णाचे वव त कामकाजासाठ  आदेशाचे तारखेपासुन ६ म हन ेकालावधीसाठ  

महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार नेमणुक करण े व महारा  शासना या 
सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय .संक ण-२७१५/ . .१००/१३, द.१७ डसबर २०१६ 

नुसार यांचे वेतन व भ  ेिन त क न अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९९६                         वषय मांक- २५ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- उ ान 

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

संदभ- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/०४/का व/६७८/२०२१, द.१५/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/१३-२०१९-२० अ वय ेदेखभाल व संर ण 

कामासाठ  मजुर कमचार  क टे पोस हत पुर वणेचे कामकाज २ वष कालावधीसाठ  देणेत आल े

होते. सदर कामाची मुदत ३०/११/२०२१ अखेर मुदत होती. वभागामाफत वृ तोड चे कामकाज माळ / 

मजुर कमचा-यांमाफत करणेबाबत सुचना केले या आहेत.सदरचे वृ तोड साठ  हाय ोिलक वाहन 

अ ापयत उपल ध झालेल ेनसलेमुळे वृ तोड चे/ देखभाल व संर णाचे कामकाज करता येत नाह . 

यामुळे िन वदा नोट स .१२ व १३ सन २०१९-२० मधील सदर कामांना ०१  म हन ेमुदतवाढ  देण े

आव यक आहे. सोबतचे प  अ मधील १ ते २ देखभाल व संर ण कामासाठ  मजुर कमचार  

क  टे पोस हत पुर वणेचे कामकाजास द.३१/१२/२०२१ अखेर ०१ म हन ेमुदतवाढ देण ेआव यक 

असून या माण े सोबतचे प  अ नुसार  येणारे एकूण र. .४,९२,६४२/-(अ र  र. .चार लाख 

या णव हजार सहाश ेबेचाळ स फ  ) खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९९७                         वषय मांक- २६ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- व ुत 

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

संदभ- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/९३५/२०२१, द.२३/१२/२०२१. 
मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ (1 ते 22) 

मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 

आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९९८                         वषय मांक- २७ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- फ े ीय 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .फ ेका/आ/२/का व/४६५/२०२१, द.१२/११/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील सावजिनक 

शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीन े (पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा यान)े व 

मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  मे.महष  वा मक  

वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांना द.१०/११/२०२१ पासुन ६ म हन े कंवा न वन िन वदा 
या पुण हो या अगोदर जे अगोदर असेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देवून याकर ता येणा-या 

एकुण खच र. .१६,४५,७६४/-(अ र  र. .सोळा लाख पंचेचाळ स हजार सातश ेचौस  फ ) कंवा 
य  येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- १०९९९                         वषय मांक- २८ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग-  वै क य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१३/का व/९२६/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील १२० आजी नगरसद य + ५ वकृत सद य अस े

एकुण १२५ नगरसद य  व यांचे कुटंुबीय (पती/ प ी  व २ अप य-२१ वषा पयत) 

यांचा द.१९/१२/२०२० पासुन १ वष कालावधीकर तालाग ुकरण े आला असुन  द.१८ डसबर २०२१ 
अखेर सदर वमा योजनेची मुदत संपु ात येत आहे. तदनंतर माहे फे ुवार  २०२२ म य ेमहापािलका 
साव क िनवडणुका होणार आहेत. यामुळे स या चाल ु असलेली आरो य वमा योजना 
२८/०२/२०२२ पयत नुतणीकरण करण ेआव यक आहे.र. .पाच लाख इत या र कमेची ‘आरो य 

वमा योजना द.१९/१२/२०२१ ते द.२८/०२/२२(७२ दवस)कालावधीकर ता नुतणीकरण 

करणेकामी  के.एम. द तुर रइ शुर स ोकर यांचेमाफत करारनामा क न सदरचे कामकाज क न 

घेणेस व याकामी येणारा खच र. .१२,९२,२५५/- +१८% GST र. .२,३२,६०६/- अस े एकुण 

र. .१५,२४,८६१/-(अ र  र. .पंधरा लाख चोवीस हजार आठश ेएकस  फ ) ‘ओर ए टल इ शुर स 

कंपनी िलिमटेड. या  वमा कंपनीस आगाऊ अदा क न  यांचेमाफत आरो य वमा उतर वणेकामी  
येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०००                         वषय मांक- २९ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .७ द.२१/१२/२०२१. 

वषय- घरोघर  ड टबीन वाटप करण ेबाबत. 

वषय .२९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
          

ठराव मांक- ११००१                         वषय मांक- ३० 

दनांक- २९/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .६ द.२३/१२/२०२१. 

मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .६ द.२३/१२/२०२१ नुसार नागरव ती वकास 

योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध कारचे क याणकार  योजना राब वल े जातात. या 
वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण योजन े अंतगत ना व यपुण योजना 
अिधक भावीपण ेराब वण ेआव यक आहे. यासाठ  म हला स मी करणात आ ेसर असलेला केरळ 

रा यात “कुटंुब ी”या क पाला भेट देण े तसेच तेथील म हला स मी करणा या कामकाजाची 
पाहणी करण ेयासाठ  केरळ रा यात माहे जानेवार  २०२२ म य ेमहापािलकेचे मा.महापौर यांचेसह 

स मा.म हला पदािधकार ,म हला नगरसद य व संबंिधत अिधकार / कमचार  यांचा अ यास दौरा 
आयो जत कर यास व याक रता होणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- ११००२                         वषय मांक- ३१ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .७ द.२३/१२/२०२१. 

मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .७ द.२३/१२/२०२१ नुसार नागरव ती वकास 

योजना वभागामाफत दरवष  १ ऑ टोबर रोजी जागतीक जे  नाग रक दन साजरा केला जातो.या 
दनािनिम  जे  नाग रक संघांना यांना आव यक असणा-या उपयु  व तु भेट व पात दे यात 

येतात .यावष  जे  नाग रक महासंघ पंपर  िचंचवड शहर यांनी यां या अंतगत असणा -या १३४ जे  

नाग रक संघांसाठ  L.E.D. कलर ट. ह  .ची मागणी केली अस यान ेया १३४ जे  नाग रक संघांपैक  

या संघांकडे बं द त जागा आहे .अशा संघांना L.E.D. कलर ट . ह  .भेट व पात दे यास मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११००३                        वषय मांक- ३२ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .१० द.२३/१२/२०२१. 

मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .१० द.२३/१२/२०२१ नुसार  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजनामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण 

योजनेअंतगत म हला बचतगटांनी उ पा दत केले या व तंुना बाजारपेठ उपल ध हावी ,या हेतुने 
दरवष  पवनाथड  ज ेचे आयोजन कर यात येते .तर  सन २०२१-२०२२ या आिथक वषासाठ  

पी.ड य.ुड  . ाऊंड ,सांगवी येथे जानेवार  म ह यात आयोजन कर यास तसेच याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- ११००४                        वषय मांक- ३३ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .११ द.२३/१२/२०२१. 

मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .११ द.२३/१२/२०२१ नुसार नागरव ती वकास 

योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध कारचे क याणकार  योजना राब वल े जातात. पंपर  

िचंचवड शहरात असले या कृ पड त य ं ची आिथक प र थती ह  हालक ची अस यान े येक 

कृ  प डत य ं ना १ चादर व १ लँकेट वाटप कर यास याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

          
ठराव मांक- ११००५                        वषय मांक- ३४ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग-  थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/३२९/२०२१, द.२४/१२/२०२१. 

मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 14 ) मधील 

कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करण.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- ११००६                         वषय मांक- ३५ 

दनांक- २९/१२/२०२१      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३०/२०२१, द.२५/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .62/2/2021-22 अ वय े भाग .०७ भोसर  

सहल क  येथे फश वे रयम करण ेव इतर अनुषंिगक काम ेकरण ेकामी M/S Yash Associates 

िन.र. .5,02,18,198/- (अ र  र. .पाच कोट  दोन लाख अठरा हजार ऐकश ेअ ठया नव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,01,81,648/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,01,81,648/- पे ा 19.05% कमी हणजेच 

र. .4,06,22,044/- +रॉय ट  चाजस र. .2,07,585/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .36,550/- = एकुण 

र. .4,08,66,179/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११००७                         वषय मांक- ३६ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

कनल संद प चहल ,कमां डंग ऑ फसर आम  रो वंग नोड, एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ िमिलटर    

इं जिनअ रंग सी.एम.इ.पुण े४११०३१ यांनी  द.२९ डसबर २०२१ या प ा वय,े द.३ ते द.९ जानेवार  

२०२२ या काळात होणा-या 39th SENIOR NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP 2022 क रता  
ARMY ROWING  NODE(ARN) CME PUNE यांनी म.न.पा.कडून सहआयोजक व हणून ५०० खेळाडू 

चहा, अ पोपहार, भोजनखच या खचासाठ  सहा य र. .१२,२५,०००/- व वाहतूक खच र. .२,००,०००/- 

अस ेएकूण  र. .१४,२५,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख पंचवीस हजार फ ) िमळण ेकामी वनंती केली 
असून यांनी आगाऊ र. .५,००,०००/-िमळणेकामी कळ वल ेआहे. सदर प ात यांनी  

१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेन े 9th SENIOR NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  

2022 अनुषंगान े सहआयोजक व वकार यानंतर दोघांम य े आम  रो वंग व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका यां या म य े डा संबध वाढतील.यामुळे पंपर  िचंचवड े ात नवो दत रोअस 

तयार हो यास माग खुला होईल. 
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२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेन े39th SENIOR NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  

2022 अनुषंगान े सहआयोजक व वकार यानंतर आम  रो वंग नोड दरवष  म.न.पा.शालेय 

व ा याची िनवड क न यांना िश ण दे यास तयार आहेत. अस ेकळ वल ेआहे.  

आम  रो वंग नोड,एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ िमिलटर  इं जिनअ रंग सी.एम.इ.पुण े४११०३१ ह 

सं था क  सरकारची सं था असून सदर सं था पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आहे. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकडून आम  रो वंग नोड,एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ िमिलटर  इं जिनअ रंग 

सी.एम.इ.पुण े४११०३१ यांना िनयिमतपण े STP मधून या केलेला पाणी पुरवठा केला जातो. या 
बद यात म.न.पा.सलाखो पये उ प न िमळते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेन े ३9th SENIOR 

NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  2022 अनुषंगान े सहआयोजक व वकार यान े

म.न.पा.शालेय कमान २५ व ा याना ते रो वंगचे िश ण देणार अस यान,ेभ व यात रो वंग 

खेळाडू तयार हो यास मदत होणार अस यान े याचा म.न.पास िन तच फायदा होणार आहे. 

मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ दनांक १८/१/२०१४ अ वय ेम.न.पा. डा धोरणास उपसुचनासह 

मा यता दलेली आहे. सदर डा धोरणातील भाग-१ – ब  - व वध डा पधा पान मांक ११ 

अनु मांक (६) म य े शासक य,िनमशासक य सहकार  सं था,औ ोिगक ित ानांमधील कमचा-
यांसाठ  डा पधाचे आयोजन करणे – याम य े  देशा या व रा या या वकासा या येम ये 
आरो य संप न मनु यबळ य / अ य र या प रणाम करत असतो. रा यातील येक 

नाग रक सु ढ हो यासाठ  य  करण े गरजेचे आहे. आबालवृ द नाग रकांम य े आरो य संप न 

जीवनाचे मह व बंब व यासाठ  सवागीण वकास साध याकर ता डा पधा व खेळ यांचे मह व 

अन यसाधारण आहे. शासक य, िनमशासक य वभाग, साखर कारखाने, सहकार  सं था, सूत 

िगर या, महामंडळे औ ोिगक ित ान े या ठकाणी कायरत कमचा-यांसाठ  व वध डा पधाचे 

आयोजन डा वभागामाफत कर यात याव.े कमचा-यांची शार र क तंदु ती व काय मता वाढ स 

लागून उ पादकता वाढ स लागेल. याकामी म.न.पा. प रसरातील कारखान,े कंप या, औ ोिगक सं था 
यांनी ह  पधा खच कर यासाठ  ायोजक व वकारण े आव यक आहे. पधा अनुषंगान े यांचे 

अिधकार  व कमचार  यांचे सहकाय व सहभाग असण ेआव यक आहे. अस ेनमुद केलेल ेआहे. महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम, करण ९: नगरपािलका िनधी व अ य िनधी नगरपािलका िनधी, 
कलम ८९, नगरपािलका िनधी कोठे खच करावयाचा - महानगरपािलकेन ेनगरपािलका िनधी मधून 

करावयाचा खच या अिधिनयमात अ यथा तरतूद केली असेल या यित र  ,फ  शहरातच केला 
जाईल परंतु एकूण पािलका सद यांपैक  िन याहून कमी नसतील इत या सद यांनी पाठ ंबा दले या 
महानगरपािलके या ठरावा ारे असा खच या अिधिनयमा या कोण याह  योजनांसाठ  शहरा या 
बाहेर करता येईल अस ेनमूद केलेल ेआहे. सबब, मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ 

अ वय ेम.न.पा. डा धोरणास उपसुचनासह मा यता दलेली आहे. सदर डा धोरणातील भाग-१ – 

ब - व वध डा पधा पान मांक ११ अनु मांक (६) म य ेशासक य, िनमशासक य सहकार  सं था, 
औ ोिगक ित ानांमधील कमचा-यांसाठ  डा पधाचे आयोजन करण ेयामधील तरतुद नुसार व 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, करण ९: नगरपािलका िनधी व अ य िनधी नगरपािलका 
िनधी, कलम ८९, नगरपािलका िनधी कोठे खच करावयाचा याम य ेनमूद केले या तरतुद नुसार, 

तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, करण ७, ७३(ड) मधील तरतुद नुसार, 39th SENIOR 
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NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  2022 AT ARMY ROWING  NODE(ARN) CME PUNE 
क रता म.न.पा.कडून सहआयोजक व हणून ५०० खेळाडू चहा, अ पोपहार, भोजनखच हा खच 

वका न साहा य र. .१२,२५,०००/- (अ र  र. .बारा लाख पंचवीस हजार फ ) करारनामा क न, 

अट  व शत  िशिथल क न COMMANDING OFFICER, ARMY ROWING NODE यां या नाव ेदेणेस व 

सदरचा खच सन २०२१-२२ म य े केले या, रा ीय व आंतररा ीय डा पधा या लेखािशषावर 

केले या तरतूद र. .९५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस मा यता देणकेामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११००८                         वषय मांक- ३७ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील जुनी व नवी सांगवी येथील मृ य ु पावले या 
य या घरापासुन ते मशानभुमी पयत शव वाहुन ने यासाठ  ढकलगाड  (हातगाड ) चा उपयोग 

कर त असतात तर  सदरची शव वाहणार  ढकलगाड  (हातगाड ) ला महापािलके या मशानभुमीतच 

जागा उपल ध क न देणेस व सदर या ढकलगाड  (हातगाड ) ची देखभाल दु ती कर याची 
जबाबदार  संबिधंत मंडळाची राह ल यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११००९                         वषय मांक- ३८ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

पंपर  भाजी मंडई येथील इं दरा गांधी उ डाण पुलाशेजार  वाहनतळ दंपकर मजूर सहकार  

सं था मया दत पंपर  यांना ११ म हन ेकालावधीकर ता भाडे त वावर दे यास मा यता दे यात येत 

आहे.  

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

 
ठराव मांक- ११०१०                         वषय मांक- ३९ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

 पांडुरग काळभोर सभागृह येथील हॉल वै क य वभागातंगत असणा-या म यवत  औषध 

भांडार  औषध ठेवणेसाठ  उपल ध क न देणेत आला होता तथापी सदर ठकाणी पंपर  िचंचवड 
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पोलीस आयु लयाचे गुंडा वरोधी पथकाचे कायालय सु  झालेल े आहे. सदर कायालयाला जागा 
िमळण ेबाबत पोलीस उपआयु  गु हे यांनी मागणी केली होती तर यांना जागा देणे बाबत सौ.शैलाजा 
ताई मोरे मा.उपमहापौर व ी. मोद कुटे नगरसद य यांनी  िशफरास केलेली आहे. सदर कायालय 

कायरत अस यान े यांना सा. बां  वभाग िनधार त करतील या दरान ेहॉल देणेस तसेच यालगत 

असणारा कु ती िश ण हॉल, चपाती सटर मातृसेवा सेवाभावी सं था वृ द व असहा य लोकांसाठ  

िनवासी क  चाल वणेसाठ   सा. बा.ं वभागान ेिनधार त केले या दरान ेदे यास मा यता दे यात येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०११                         वषय मांक- ४० 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

 ािधकरणातील महापािलकडे वग झाले या िमळकती व वध कामाकर ता वशेष क ाची 
थापना कर यात आलेली असून या कायालयामाफत केल े जाणारे कामकाज लवकरात लवकर व 

अचूक पुण कर या या ीन े ािधकरण कायालयातील कामकाजाचा अनुभव असणारे कमचार  यांची 
नेमणुक के यास वशेष क ा या कमचा-यांना मागदशन िमळेल, तसेच कामाचा उरक होईल, 

याकर ता ािधकरण कायालयातून सेवािनवृ  झालेले ३ कमचार  यांना पुढ ल ६ म ह यांचे 

कालावधीसाठ  वशेष िनयोजन ािधकरण कायालयाम य ेिनयु  ता वत आहे. 

अ. . कमचा-यांचे नाव कामकाजाचा अनुभव 

१) ी. वण मोतीराम उमराणी तहिसलदार (महसुल खाते) 

पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण आकुड  पुणे, 
या कायालयामाफत कं ाट  प तीवर सेवािनवृ , नायब 

तहिसलदार हणून कामकाज 

२) ी.वसंत िभकू गायकवाड सहा.कायालयीन अिध क (नवनगर वकास ािधकरण, 

आकुड ) 

३) ी. ीमंत भाकर गायकवाड िलपीक (नवनगर वकास ािधकरण, आकुड ) 

 सबब वर ल माण ेनमूद ािधकरणातील ०३ सेवािनवृ  कमचा-यांना महापािलके या वशेष 

िनयोजन ािधकरणा या कामकाजासाठ  आदेशाचे तारखेपासुन ६ म हन े कालावधीसाठ  महारा  

महापािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार नेमणुक करण े व महारा  शासना या सामा य 

शासन वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-२७१५/ . .१००/१३, द.१७ डसबर २०१६ व शासन 

शु प क .संक ण- २७१५/ . .१००/१३ द.२१ फे ुवार  २०१८ नुसार यांचे वेतन व भ  े िन त 

क न अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११०१२                         वषय मांक- ४१ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.पौ णमा सोनवण े     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.पौ णमा सोनवण ेव मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

 स.नं. ६९५ भोसर  येथील संत ाने र महाराज यापार  संकुलातील गाळा .२१ मंगला 
कचदेव ल ढे यांना २५ वषा या िलजन ेदेणेत आलेला आहे याची मुदत द.२६/३/२०२३ रोजी संपु ात 

येत आहे. सदर गाळा .२१ कर ता मुदत संपु ात आले या दनांक पासून पुढ ल २५ वष कालावधी 
कर ता मुदत वाढ देणेस व मंगला कचदेव ल ढे यांचे वयाचा व कृतीचा वचार करता सदर गाळा .२१ 

यांची नात सुन सौ.अ ता ितक ल ढे यांचे नाव ेह तांतर करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०१३                         वषय मांक- ४२ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  म ये स या अनािधकृत बांधकाम व द महापािलकेची 
कारवाई मो या माणावर चाल ुआहे. महापािलकेन ेनुकतेच गुंठेवार  बांधकाम िनयिमत करणेबाबत 

िस द  प क काढल े आहे. यानुसार िनवासी भागात अनिधकृत बांधकामा व द कारवाई 

कर यापूव  वर ल जाह र कटना नुसार अज करणेकामी िनवासी अनिधकृत बांधकाम केले या 
नागर कांना अित मण वभागा माफत सुचना दे यात या यात तसेच या यितर  अनािधकृत 

िनवासी बांधकाम े केले या नागर कांना िनयमानुसार बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकाम कर यात 

याव ेव अनािधकृत बांधकाम काढून घेण ेबाबत अवाहन कर यात यावेत याबाबत सव भागात या- 
या ठकाणी अनिधकृत बांधकाम आहेत या- या ठकाणी महापािलकेन ेफलक लावणेत यावेत या 
माण ेकायवाह  कर यास संबिधंत वभागास सूचना दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०१४                         वषय मांक- ४३ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय- भाग .२० कासारवाड  येथील अ याधुिनक जम व योगा हॉल हे पवना वयंसेवा सं था यांना 
११ म हन ेकरारान ेचाल वणेस देणेबाबत. 

 वषय .४३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- ११०१५                         वषय मांक- ४४ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील शुट ंग खेळाडंुना वाव िमळण ेकामी सी.एम.ई. या 
जागेत संबिधंत अिधकार  यांचेशी चचा क न जागा उपल ध झा यास या ठकाणी आंतररा ीय 

दजाचे शुट ंग रज वकिसत करणेसाठ  आव यक या सु वधा उपल ध करणेसाठ  सन २०२१-२२ या 
सुधार त अंदाजप कात व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात आव यक ती तरतुद सबंिधंत 

वभागा माफत करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०१६                         वषय मांक- ४५ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

व छ भारत अिभयान अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमती 
सद यांचा पणजी/ चंद गड येथे अ यास/ पाहणी दौरा करणेस इ भाग सिमतीन े ठराव ं .६६ 

द.२७/१२/२०२१ ठराव पार त करणेत आल े आहे. तर  इ भाग सिमती सद य व भागातील 

अिधकार / कमचार  यांचे पणजी/ चंद गड येथे होणा-या पाहणी/ अ यास दौ-यास व याकामी येणा-
या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०१७                         वषय मांक- ४६ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

 व छ भारत अिभयान अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भाग सिमती 
सद यांचा पणजी/ चंद गड येथे अ यास/ पाहणी दौरा करणेस क भाग सिमतीन े ठराव ं .२९ 

द.०९/११/२०२१ ठराव पार त करणेत आल े आहे. तर  क भाग सिमती सद य व भागातील 

अिधकार / कमचार  यांचे पणजी/ चंद गड येथे होणा-या पाहणी/ अ यास दौ-यास व याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 



28 
 
 
ठराव मांक- ११०१८                         वषय मांक- ४७ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.पौ णमा सोनवण े     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.पौ णमा सोनवण ेव मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

 . .१२ तळवडे येथील तावात नमुद थाप य उ ान वषयक कामांना सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील तरतुद  म य ेवाढ/ घट करणेबाबत मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .३३,००,०००/-) 

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

 

ठराव मांक- ११०१९                         वषय मांक- ४८ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

 क े ीय कायालय, भाग .६ मधील तावात नमुद सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील 

एकूण तरतूद त कोणतीह  वाढ न करता र कम वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .१,३०,०००/-) 

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

 

ठराव मांक- ११०२०                         वषय मांक- ४९ 

दनांक- २९/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

 भाग .१३ िनगड  गावठाण व भागातील व वध ठकाणी टॉम वॉटर लाईनम य ेसुधारणा 
वषयक काम ेकरणे व आव यकतेनुसार थाप य वषयक काम ेकरण.े या कामास भांडवली कामे 
लेखाशीषाखाली सन २०२१-२२ या अंदाजप कात र. .१५,००,०००/- इतक  तरतूद ठेव यात आली 
होती. ठेकेदारान ेआ ापयत १००% काम पूण केल ेअसून ठेकेदारास उव रत कामे क न बल अदायगी 
कर यासाठ  र. .८,००,०००/- इतक  तरतूद अपुर  पडत अस यामुळे या वभागाअंतगत तावात 
नमुद कामामधून र. .८,००,०००/- इतक  र कम वग कर याचा तावास मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .१०४८२ द.१३/१०/२०२१ अ वये मा यता िमळाली असून सदर ठरावा या कामाचे पान . व 

अ. . चुकल ेअस यान ेसदर वग करणाचा दु ती ठराव करणे आव यक आहे. तर  तावात नमुद 

वग करणाचे दु ती कर यास मा यता दे यात येत आहे. तर  तावात नमुद माण ेमनपाचे सन 
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२०२१-२२ चे अंदाजप कातील एकुण तरतूद त कोणतीह  वाढ न करता र कम वग कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .८,००,०००/-) 

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

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

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

(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
 

 
                

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/२०६१/२०२१ 
दनांक- २९/१२/२०२१ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( .नस/०१/का व/१२९६/२०२१ द.२१/१२/२०२१  वषय .८  चे लगत)
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( .नस/०१/का व/१२९६/२०२१ द.२१/१२/२०२१  वषय .८  चे लगत) 
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( .पाप ु/०८/का व/५१८/२०२१ द.२२/१२/२०२१  वषय .१०  चे लगत) 
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( . था /िन/क-मु य /१११२/२०२१ द.२२/१२/२०२१  वषय .१४ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/६६२/२०२१ द.१७/१२/२०२१  वषय .१५ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/६६२/२०२१ द.१७/१२/२०२१  वषय .१५ चे लगत) 
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( .उ ान/०४/का व/६७८/२०२१ द.१५/१२/२०२१  वषय .२५ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/९३५/२०२१ द.२३/१२/२०२१  वषय .२६ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/९३५/२०२१ द.२३/१२/२०२१  वषय .२६ चे लगत) 
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   ( . था/िन/अ-मु य/का व/३२९/२०२१ द.२४/१२/२०२१ वषय .३४ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/३२९/२०२१ द.२४/१२/२०२१ वषय .३४ चे लगत) 

 

 


