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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २४२ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- २९/०९/२०२१                                 वेळ – द.ु२.३० वा. 
 

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

२९/०९/२०२१ 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 जुल ै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने 

( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा.सद य 

ऑनलाईन हड ओ कॉ फर संग ारे उप थत होते.  

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे - सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत 

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

५. मा.बुड सुवणा वकास 

६. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

७. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

८. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
९. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

१०. मा.यादव मीनल वशाल 

११. मा.भालेकर वण महादेव 

१२. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१३. मा.पाडाळे िनता वलास 

 यािशवाय मा.ढाकणे- अित.आयु , मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), 

मा.भोसले मु यलेखा प र क, मा.राजन पा टल- शहर अिभयंता, मा.कोळंब-े मु य लेखा व व  

अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वै क य अिधकार , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.लोणकर, 

मा.इंगळे, मा.खोत, मा.झगडे, मा.इंदलकर, दुरगुडे- उप आयु , मा.पोमण- मु य मा हती व तं ान 

अिधकार , मा.च हाण, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.भालकर, मा.तांबे- सह शहर अिभयंता, मा.लडकत- 

.सह.शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.बहु रे, मा.देशमुख, मा.थोरात, मा.िशंदे, मा.गायकवाड मा.आगळे, 

मा.बोदडे- सहा यक आयु , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वाय.सी.एम.एच., मा.सेठ या, मा.जंुधारे, मा.देसले, 

मा.काळे, मा.वाघंुडे, मा.महाजन, मा.देशमुख,  मा.धुमाळ- कायकार  अिभयंता, मा.जगताप- कामगार 

क याण अिधकार , मा.डॉ.साळवे- अित.आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.डांगे- म हला वै क य 

अिधकार , मा.गोफण-े सहा यक आरो य वै क य अिधकार , मा.जरांडे- सुर ा अिधकार , मा.पाट ल- 

ाचाय(आय.ट .आय.मोरवाड ) हे अिधकार  उप थत होते. 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत 

आलेल े वषय घेणेत आले. 
 
वषय .३२) मा. थायी सिमती ठराव .१०३०२, द.१५/०९/२०२१ म ये दु ती करणेबाबत.- मा.बुड 

सुवणा व मा.पाडाळे िनता यांचा ताव. 
 
वषय .३३) क े य कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.अिभषेक बारणे व 

मा.बापू उफ श ु न काटे यांचा ताव. 
 
वषय .३४) क े य कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.फुगे िभमाबाई व 

मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 
वषय .३५) सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत.- 

मा.फुगे िभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 
वषय .३६) सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत.- 

मा.कदम शिशकांत व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 
 
वषय .३७) थाप य ई े य कायालयाकड ल सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या 

तदतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत.- मा.फुगे िभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 
वषय .३८)  जजामाता हॉ पीटल, पंपर  येथ ेचहा व ना ता क रता योगेश भानुदास बाबर यांना ११ 

म ह यांसाठ  टॉलचा भाडे करार क न देणेबाबत.- मा.यादव मीनल व मा.फुगे िभमाबाई 

यांचा ताव. 
 
वषय .३९) डांगे चौक ते मुकाई चौक र यावर अबन ट डझाईननुसार र ता वकिसत करणे या 

कामासाठ  तां क स लागाराची नेमणूक करणेबाबत.- मा.फुगे िभमाबाई व मा.सुजाता 
पालांडे यांचा ताव. 

 
वषय .४०) स.नं.१६५/२ + १६६ लॉट नं.७३, स.नं.१९५, िस.स.नं.३६०८ पैक  ७६ पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका व कै.मनीषा भाऊसाहेब भोईर ट यांना संयु  व माने (JV) 

महानगरपािलके या मु य सभे या उमेद मा यतेवर ३० वषासाठ  वनामु य उपल धक 

क न देणेबाबत.- मा.बापू उफ श ु न काटे व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 
 

------------- 
 मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४१ द.२२/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 
------------- 

 
 
 



3 
 
 
ठराव मांक- १०३४२                         वषय मांक- ०१ 
दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- भूिम आ ण जंदगी 
सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/३/का व/३५/२०२१, द.०६/०९/२०२१. 
वषय- ग े य कायालयांतगत . .२३ थेरगाव येथील पडवळ नगर व दगडू पाट ल नगर येथील बीफ 

मांस व ची दुकाने थालांतर त करणेबाबत. 

( वषय .०१चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
----------- 

 
 

ठराव मांक- १०३४३                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- व ुत ब े य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ब ेका/ व/जा/११९/२०२१, द.१५/०९/२०२१. 
  मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माणे. 

मनपाच े ‘ब’ काय े ांतगत सन २०२१-२२ . .१७ म ये बला हॉ पटल ते वा हेकरवाड  र या या 
दो ह  बाजूला फुटपाथ व सायकल क वकिसत करणे. या कामास र. .५,००,००,०००/- इतक  

मा.महापािलका सभा ठराव .६३२ द.३१/०३/२०२१च े अ वये अंदाजप का अंतगत शासक य 

मा यता देणेत आलेली आहे. तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पा या दैनं दन 

कामावर देखरेख करणे िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी करणे इ.िन वदा पुव व िन वदा प ात 

कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होणे 

क रता सदर क पास िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांकर ता क प स लागार नेमण ेअ यंत 

आव यक आहे. सदर कामांसाठ   मे. इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची िन वदा पुव व िन वदा 
प ात कामाकर ता नेमणूक करणेत यावी अस े मत आहे . यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे 

केलेली आहेत व स या काह  कामे गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक 

मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार सदरचे काम तां क या क न य  जागेवर 

िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेच े ीने मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची सदर 

कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी अस े मत आहे. सबब, याकामी 
मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी 
सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने ०.८८% (िन वदा पुव ०.५०% व िन वदा प ात ०.३८%) ा  

झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता स लागाराला फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०३४४                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- ग े य  

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

संदभ- मा. े य अिधकार  यांच ेप  .ग ेका/िन/३/का व/४३७/२०२१, द.१७/०९/२०२१. 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपाच े ग े य कायालयाकड ल आदेश .ग ेका/िन-०३/का व/२४०/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
अ वये कोरोना वषाणुमुळे उ दवले या संसगज य रोगा या ितबंध व िनयं णाबाबत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका े ाम ये नाग रकांक रता कोरोना लसीकरण मो हम सु  कर यात आली आहे. 

याअनुषंगाने  ग े य कायालयाअंतगत े य तरावर लसीकरण मो हम सु  कर यात आली आहे. 

यासाठ  नागर कांम ये  जनजागृती करणेसाठ  तीन चाक  र ा वाहनचालक व इंधनासह व साऊंड 

िस ट मसह ‘ग’ े य काय े ाम य े फरवणे आव यक आहे. याबाबत . शा/१/का व/२०९/ २०२१, 
द.२१/०३/२०२१ अ वयेसव े य काय े ात २ अॅटो र ा/ टे पो या माफत (पी.ए.िस टम ारे) 

जाह र आवाहन व जनजागृती करणेची यव था करणेकामी कळ वल े आहे. या अनुषंगाने उ  

कामासाठ  कोटेशन दर माग वणेत आले होते. ा  झाले या कोटेशन मधील आले या दरापैक  

मे.अंगद र ा रेटंल स ह स यांच ेदर तुलना मक या कमी/ वाजवी अस याने वकृत क न आदेश 

.ग ेका/िन-०३/का व/२४०/२०२१, द.०६/०४/२०२१ च ेआदेशा वये मे.अंगद र ा रेटंल स ह स यांना 
ग े य काय े ाम य ेदोन र ा ित दवस दर र. .११००/- माणे कामकाज आदेश दे यात आले 

आहे. यानुसार यांनी आदेशाम ये नमुद केले माणे कामकाज केल े असुन माहे ए ल २०२१ व मे 

२०२१ च े बील र. .१,२१,०००/-(अ र  र. .एक लाख एकवीस हजार फ ) (जीएसट सह)  तसेच जुन 

२०२१ व जुल ै २०२१ च े बील र. .१,३४,२००/- (अ र  र. .एक लाख चौ ीस हजार दोनशे फ ) 

(जीएसट सह) अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०३४५                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- नगररचना व वकास 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१६/१५९/२०२१, द.१७/०९/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील मौजे बो-हाडेवाड  ता.हवेली, ज.पुणे. 

येथील गट नं.१६५ पैक  (जूना गट नं.१२८५ पै) या जागेवर मंजूर वकास योजनेतील आर ण .१/१६२ 

आिथक दुबल घटकांसाठ  घरे ( EWS ) हे आर ण ता वत करणेत आले आहे. सदर आर णाखालील 

जमीनीचे भुसंपादन तावाबाबत कायवाह  गतीपथावर आहे. मौजे बो-हाडेवाड  गट नं.१६५ पैक  

(जूना गट नं.१२८५ पै) मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास आराख यातील 

आर ण .१/१६२ आिथक दुबल घटकांसाठ  घरे ( EWS ) वकसनाबाबत महानगरपािलकेने कायवाह  
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चालू केली आहे. सदर आर णाखालील गट नं.१६५ पैक  (जूना गट नं.१२८५ पै) मधील े ा या 
मोजणीची नगररचना वभागास मोबदला देणेकामी आव यकता आहे. सदरबाबत उप अिध क, भूिम 

अिभलेख, हवेली यांना सदर जागेची मोजणी करणेबाबत तसेच मोजणीसाठ  येणार  मोजणी फ  

महानगरपािलकेस कळ वणेबाबत द.२८/०७/२०२१. रोजी या प ा वये वनंती करणेत आली आहे. 

यानुसार उप अिध क, भूिम अिभलेख, हवेली यांनी द.३१/०८/२०२१ रोजी या प ा वये अित तातड  

मोजणी फ  र. .४५००/- कोषागारात जमा करणेबाबत कळ वल ेआहे. सदर मोजणी फ या खचास 

मा यता घेणे आव यकता आहे. तर  मौजे बो-हाडेवाड  गट नं.१६५ पैक  (जूना गट नं.१२८५ पैक ) 

मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास आराख यातील आर ण .१/१६२ आिथक 

दुबल घटकांसाठ  घरे (EWS) या आर णाखालील जमीन मोजणी करणेस येणा-या र. .४,५००/-(अ र  

र. .चार हजार पाचशे फ ) या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०३४६                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य फ े य काया. 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.बारणे अिभषेक 

 संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  .फ ेका/ था/का व/६२६/२०२१, द.२७/०८/२०२१. 
  मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालयांतगत भाग .१ िचखली मधील धमराजनगर 

प रसरातील मनपा या मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी ं द र ता वकिसत करणेच े काम हे 

ाधा याने करावयाच ेअसलेने मा. थायी सिमतीने ठराव .९६३२ द.०९/०६/२०२१ अ वये मनपा या 
क प स लागार पॅनेलवर असलेले या े ातील त  क प स लागार मे.पे टेक क स टंट 

यांची  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता दलेली आहे तथा प सद य 

पा रत ठरावात   संबंिधतास अदा करावया या एकूण फ  संदभात उ लेख नस याने संबंिधत क प 

यव थापन स लागार यांना इकड ल वभागामाफत कामासंदभात तसेच एकूण देय फ  ब ल य  

वचारणा केली असता यांनी सदरचे काम करणेस सहमती दश वली होती. तथा प मा.शहर अिभयंता 
सो. यांच ेदालनात द.१८/०६/२०१८ रोजी झाले या बैठक तील िनणया माणे वा तु वशारद व क प 

स लागार यांची िनयु  करणेक रता कोटेशन नोट स िस  करणे आव यक आहे. यानुषंगाने 

पधा मक दर ा  होणेकर ता कोटेशन नोट स इकड ल वभागामाफत िस द करणेत आली होती. 
सीलबंद िलफा यात दरप क या वभागाकडे सादर कर याची अंितम द.०८/०८/२०२१ होती.सदर 

कोटेशन नोट स या अनुषंगाने इकड ल वभागास व वध क प यव थापन स लागार यांची 
दरप के ा  झाली आहेत. द.१३/०८/२०२१ रोजी दुपार  १२.०० वाजता ा  झालेली दरप के उघड यात 

आली असून यातील लघु म दर (जीएसट  वगळता) सादर केले या मे.पे टेक क स टंट यांची 
क प यव थापन स लागार हणून सदर कामाक रता नेमणूक करणे आव यक आहे. 
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तर  उपरो  नमुद कामाला मे.पे टेक क स टंट यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक 

क न वर नमूद के या माणे याकामी देय असलेली फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०३४७                       वषय मांक- ०६ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- डा 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.बारणे अिभषेक 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०९/का व/४६१/२०२१, द.२०/०९/२०२१. 
वषय- डा वभागाकड ल सन २०२१-२२ च ेमुळ अंदाजप कातील डा यायाम सा ह य खरेद  लेखा 

िशषावर कर यात आले या तरतुद त वाढ करणेबाबत.  

( वषय .०६चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०३४८                       वषय मांक- ०७ 

दनांक- २९/०९/२०२१        

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

संदभ- मा.सार का स ते व मा.आ नी वाघमारे यांचा ताव. 
मा.िश ण सिमती सभा ठराव .५६ द.१६/०९/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 

ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये येणा-या व ाथाना  अनेक कार या अडचणींचा सामना करायला 
लागतो. व ाथाना चांग या कारच े िश ण िमळावे हणून महानगरपािलका अनेक कारे शै णक 

उप म व िश ण पूरक सा ह य व या याना उपल ध क न देत असते.स या को वड १९  मुळे उ वले या 
प र थित मुळे सव मा यिमक व ाथिमक व ा याच े ऑनलाइन प तीने िश ण चालू आहे. सदर 

ऑनलाइन िश ण आधुिनक तं ान वाप न Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Whatsapp 

इ या द मा यमातून देणे श य आहे. हे तं ान व मा यमे वापर याच े िश ण अथवा िश ण पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका िश कांना देणेत आलेले नाह . सदर िश ण अ यंत आव यक असून ते सव 

ाथिमक व मा यिमक िश कांना लोबल ए युकेशन अँड टे नॉलॉजी सो यूश स यां या माफत 

ऑनलाइन िश ण थेट प तीने देणेत याव.े प ह या ट यात ५०० िश कांसाठ  ती िश क कर वगळून 

अनु. . कामाचे नाव एकक वा तु वशारद/ क प 

यव थापन 

स लागार  यांचे नाव 

ा  दर(% ) 

( जी.एस.ट  िशवाय  ) 

िन वदा पूव 

कामाक रता
िन वदाप यात  

कामाक रता 
एकूण 

१. भाग .१ िचखली मधील 

धमराजनगर कडे जाणारा 
१८.०० मी. ं द ड .पी र ता 

वकिसत करण.े 

% ती 

 

मे.पे टेक क स टंट ०.९१ 
 

१.०० १.९१ 
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र. .२,०००/- या माणे .१० लाख अिधक कर या मयादेत थेट प तीने राब वणे यावा. पुढ ल कायवाह  साठ  

लोबल ए युकेशन अँड टे नॉलॉजी सो यूश स यांचा ताव आयु ां या मा यतेसाठ  पाठ वणेस व 

िश ण देणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०३४९                       वषय मांक- ०८ 

दनांक- २९/०९/२०२१        

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

संदभ- मा.सार का स ते व मा.मिनषा पवार यांचा ताव. 

वषय- पंपर  िचंचवड महापािलके या सव मा यिमक शाळेतील इय ा पाचवी ते दहावीतील व ा याना 
संुदर ह ता र कर ता मे. पाकल लासेस यां यामाफत संुदर माझ ेअ र हे पु तक थेट प तीने 

खरेद  करणेबाबत. 

( वषय .०८चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०३५०                       वषय मांक- ०९ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- जलिन:सारण 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  .क ेका/जिन/६०५/२०२१, द.१६/०९/२०२१. 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘क’ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

( वषय .०९चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०३५१                       वषय मांक- १० 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- जलिन:सारण 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८४२/२०२१, द.२०/०९/२०२१. 
वषय- िचंचवड मैला शु करण क ांतगत भाग .१५ मधील से. .२५ ते २६ व इतर प रसरात 

जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे. 

( वषय .१० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- १०३५२                       वषय मांक- ११  

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- लेखा 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .लेखा/का व/९६६/२०२१ द.२०/०९/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये स या कमचार  सेवािनवृ  हो याचे माण जा त असुन 

या सेवािनवृ  होणा-या तसेच मयत कमचा-यांची सेवािनवृ ी करणे तातड ने िनकाली काढणे 

आव यक आहे.  तथा प लेखा वभागाकड ल मया दत कमचार  सं या वचारात घेता सेवािनवृ ी वेतन 

करणे िनकाली काढ यासाठ  वलंब होत असुन यामुळे कमचा-यां या त ार  येत आहेत. कमचार  

महासंघा या व वध माग याबाबत द.०५/१०/२०२० रोजी आयो जत बैठक मधील सभावृ ांम ये जे 

मनपाच ेकमचार  सेवािनवृ  झाले आहेत व ७ या वेतन आयोगा माणे सेवािनवृ ीच ेकामकाजाची 
यांना मा हती आहे अशा दोन कमचा-यांची सेवािनवृ  कमचा-यांक रता देय असले या रकमा अदा 

करणेक रता लेखा वभागाने मानधनावर वतं  िनयु  करावी अस ेनमुद केल ेआहे.  ह  बाब वचारात 

घेऊन सेवािनवृ ी करणे तातड ने िनकाली काढ यासाठ  लेखा वभागा या पे शन क ासाठ  

महानगरपािलकेमधुन वािनवृ  झाले या व सदर कामाची मा हती असले या कमचा-यापैक  खालील 

कमचा-यांना यापूव  ६ म हने कालावधीकर ता मा. थायी सिमती सभा ठराव .७७४० 

द.१६/१२/२०२०. चे मंजुर ने आदेश .लेखा/१अ/का व/९२३/२०२०, द.१८/१२/२०२० अ वये  नेमणूक 

करणेत आलेली होती. सदर कालावधी संपू ात आलेला असून अ ाप सेवािनवृ ी करणांच ेकामकाज 

पूण झाले नस याने आदेशाच े तारखेपासुन ०६ म हने कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूका देणे 

आव यक आहे. 

१)    ी. वसंत मधुकर िशंदे, सेवािनवृ  लेखापाल 

२)    ी. बाजीराव केशवराव ओंबळे, सेवािनवृ  उपलेखापाल  

सबब, वर ल सेवािनवृ  कमचा-यांना लेखा वभागा या पे शन क ासाठ  आदेशाच ेतारखेपासुन ०६ 

म हने कालावधी साठ  मानधनावर  नेमणूका करणे तसेच महारा शासन सामा य शासन 

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

पा र िमक मंजुर करणेसाठ  मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०३५३                       वषय मांक- १२ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य क 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/८९५/२०२१, द.१७/०९/२०२१. 
  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य क मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  अ (१ 

ते ४) मधील वकास कामांच े ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाच ेआदेश िनगत केले 
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आहेत. तथा प महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत वषयाचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- १०३५४                       वषय मांक- १३ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य ह 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 
संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/८९६/२०२१, द.१७/०९/२०२१. 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  अ (१ 
ते ५) मधील वकास कामांच े ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाच ेआदेश िनगत केले 

आहेत. तथा प महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत वषयाच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०३५५                       वषय मांक- १४ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- फ े य 

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

संदभ- मा.अित आयु (१)यांच ेप  .फ ेका/ था/१४६४/२०२१, द.०६/०९/२०२१. 
  मा.अित आयु (१)यांनी िशफारस केले माणे. 

फ े य कायालयाच ेकाय े ातील भाग .१३ िनगड  मधील अमरधाम मशानभुमी येथे 
पयावरणपुरक व ुत वा हनी तथा गँसदा हनी (Combine) उभारणे व थाप य वषयक कामे करणे या 
कामाचा समावेश अंदाजप काम ये करणेकामी मा. महापािलका सभा ठराव .६४१ द.२०/५/२०२१ 
अ वये शासक य मा यता िमळालेली आहे. द.०३/८/२०२१ रोजी मा. आयु  यांच े उप थतीत फ 

भाग े य कायालयात झाले या बैठक त भाग .१३ व १२ मधील सव स माननीय नगरसद यांनी 
िनगड  से टर .२२ येथील मशानभुमी म ये सुधारणा करणेबाबत मागणी केलेली होती. सदर 

बैठक त मा. आयु  यांनी िनगड  मशानभुमीम ये आव यक सुधारणा व अनुषंगीक कामे करणेबाबत 

सुचना दले या आहेत. भाग .१३ येथ ेस या अ त वात असले या मशानभुमीम ये स या १२ 

बे स व १ व ुतदा हनी कायरत आहे. सदर मशानभुमी म ये िनगड , ािधकरण से. .१८ ते २६, 

आकुड , पीनगर, यमुनानगर, से. .१२, अजंठानगर, पुणानगर इ. ठकाणाहून अं य वधीसाठ  लोक 

येतात. को वड साथी या काळात सदर व ुत दा हनी या यव थेवर ताण आलेला होता. यामुळे 

नागर कांना अं य वधीसाठ  खुप वेळ रांग लावुन थांबावे लागले ा  प र थतीचा व को वड १९ साथीचा 
वचार करता व ुत दा हनी तथा गँस दा हनी उभारणे व अनुषंगीक सुधारणा वषयक कामे करणे 

अपवादा मक बाब हणून करणे अ याव यक आहे. सदर काम पयावरण पुरक लोकोपयोगी िनकड च े

स या या को वडसाथी या कालावधीत अ याव यक आहे. तर  स लागारांकडून दरप के 
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माग वणेक रता कोटेशन नोट स इकड ल वभागामाफत मनपा या अिधकृत संकेत थळावर 

द.२४/५/२०२१ रोजी िस  करणेत आली होती. सीलबंद िलफा याम ये दरप क या वभागाकडे 

सादर कर याची अंितम द.३०/५/२०२१ होती. सदर कोटेशन नोट स या अनुषंगाने इकड ल वभागास 

व वध क प यव थापन स लागार यांची दरप के ा  झाली आहेत. द.३०/५/२०२१ रोजी दुपार  

३.०० वाजेपयत ा  झालेली दरप के उघड यात आली यातील लघु म दर (जीएसट  वगळता) सादर 

केले या क प यव थापन स लागार यांची यांच े नावापुढे दश वले या कामाकर ता नेमणूक 

करणेबाबतचा खालील ताव सादर करणेत येत आहे. 
 

तर  उपरो  नमुद केले या कामास यांच ेनावासमोर दश वलेले क प यव थापन स लागार हणून 

नेमणूक करणेबाबत तसेच याकामी देय असलेली फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- १०३५६                       वषय मांक- १५ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य अ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . डा/३/का व/३११/२०२१, द.३१/०८/२०२१. 
वषय- भाग .२० संत तुकारामनगर येथील राजमाता जजाऊ सां कृतीक भवन पु ष यायामशाळा 
संत तुकारामनगर ह  जयभारत िम  मंडळ संत तुकारामनगर या सं थेस मुदतवाढ देणेबाबत.  

( वषय .१५चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
 
 
 
 

अ  कामाचे नाव एक क प 

यव थापन 

स लागार यांचे 

नाव 

ा  दर (%) (जी.एस.ट ) 

िशवाय 

एकूण 

िन वदा पुव 

कामाकर ता 
िन वदा प ात 

कामाकर ता 
 

१ भाग  १३ मधील 

मशानभूमी येथे 

पयावरणपुरक व ुत 

दा हनी तथा गँसदा हनी 
(Combine) उभारणे व 

थाप य वषयक कामे 

करण 

% ित काम िनयोजन 

कं सलटंट 

०.८८ १.०० १.८८ 
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ठराव मांक- १०३५७                       वषय मांक- १६ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.बारणे अिभषेक 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .पापु/८/का व/३४८/२०२१, द.२१/०९/२०२१. 
 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .01/05/2021-22 अ वये भाग .३ येथील 

संप पंप हाऊस व टा या येथ े थाप य वषयक दु ती देखभालीची कामे करणेकामी मे.सागर 

क शन िन.र. .37,36,983/-(अ र  र. .सदोतीस लाख छ ीस हजार नऊशे याऐंशी फ )  मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,16,775/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,16,775/- पे ा 29.97% कमी हणजेच 

र. .26,02,858/- + रॉय ट  चाजस र. .20,208/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .26,23,066/- 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- १०३५८                       वषय मांक- १७ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.बारणे अिभषेक 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .पापु/८/का व/३४७/२०२१, द.२१/०९/२०२१. 
 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .01/04/2021-22 अ वये डुडुळगाव येथील 

टाक ला कंपाऊड वॉल बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सागर क शन 

िन.र. .37,44,631/- (अ र  र. .सदोतीस लाख च वेचाळ स हजार सहाशे एकतीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,52,719/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,52,719/- पे ा 29.97% कमी हणजेच 

र. .25,57,999/- +रॉय ट  चाजस र. .91,912/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .26,49,911/- 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.   
----------- 
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ठराव मांक- १०३५९                       वषय मांक- १८ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.बारणे अिभषेक 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .पापु/८/का व/३४६/२०२१, द.२१/०९/२०२१. 
 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .01/06/2021-22 अ वये भाग .४ येथील 

संप पंप हाऊस व टा या येथ े थाप य वषयक दु ती देखभालीची कामे करणेकामी मे.सागर 

क शन िन.र. .37,36,983/- (अ र  र. .सदोतीस लाख छ ीस हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,16,775/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,16,775/- पे ा 29.97% कमी हणजेच 

र. .26,02,858/- + रॉय ट  चाजस र. .20,208/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .26,23,066/- 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- १०३६०                       वषय मांक- १९ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.बारणे अिभषेक 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .पापु/८/का व/३४५/२०२१, द.२१/०९/२०२१. 
 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 

 पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .०२/०१/२०२१-२२ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगर पािलके या से टर २३ िनगड  येथील जलशु करण क ासाठ  आव यक टेबल लीिचंग 

पावडर  रसायनां या खरेद कामी वृ प  तसेच NIC वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न िन वदा 
माग व यात आ या हो या. एकूण ा  ०३ िन वदांपैक  िन वदा अट  व शत नुसार पा  असले या ०३ 

िन वदा द.१८/०६/२०२१ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून दरप काचा तुलना मक त ा 
खालील माणे आहे.       

अ. . ठेकेदाराचे नाव  िन वदाम ये दलेला दर 
1 मे.एस . ह  .एस .केिमकल कॉप रेशन सुधा रत दर ९.७६% जादा (1st Lowest) 

2 मे.िगर राज े डंग कंपनी सुधा रत दर ९.७६% जादा (2st Lowest) 

3 मे.र वराज.केिमक स  २५.७२ % जादा 
वर लपैक  मे.एस. ह . एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .२१.४३% जादा दराची िन वदा लघु म िन वदा 
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आहे. यांनी नवीन सुधा रत िन वदा दर +९.७६% (+ GST )जादा  असा दलेला आहे. जलशु करणाच े

येम ये टेबल लीिचंग पावडर हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न चुकता 
अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील 

पाणीपुरव यावर प रणाम होव ू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाच े

हाताशी असने गरजेच ेअसलेने सदर िन वदेतील शत .११ नुसार सदरची खरेद  60:40 या माणात 

हणजेच 1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 60% व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण 

प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाच ेआहे. मे.िगर राज े डंग 

कंपनी (2nd Lowest)  यांना 1st Lowest या दरात पुरवठा करणेबाबत वचारणा करणेत आलेली असून 

यांनी याच दरात (+९.७६% जादा) पुरवठा करणे बाबत प  दलेले आहे.  सदर अट नुसार 

मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन (1st Lowest)  यांचेकडून एकूण प रमाणा या ६०% व मे.िगर राज 

े डंग कंपनी (2nd Lowest)  यांचेकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण टेबल लीिचंग 

पावडर   एकाच दराने खरेद  करावा लागणार आहे. तर , मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून 

िन वदे या ६०% प रमाण टेबल लीिचंग पावडर (र. .२०,७४,४६४/- + GST पयत) व मे.िगर राज 

े डंग कंपनी  (2nd Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण टेबल लीिचंग पावडर 

(र. .१३,८२,९७६/- + GST पयत) +९.७६%  जादा   या सुधा रत दराने एकूण एक त अपे त खच 

र. .३४,५७,४४०/-(अ र  र. .चौतीस लाख स ा वन चारशे चाळ स फ ) + GST पयत खरेद  करणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०३६१                       वषय मांक- २० 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- वायसीएमएच 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वायसीएमएच/७/का व/२४९/२०२१, द.२२/०९/२०२१.  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मा.कुलसिचव, महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांच ेकड ल प रप क .५६/२०२१, 
मआ व व/ईओ/पदवी व पद यु र/२३२६/२०२१, द.२५/०८/२०२१ नुसार सन २०२२-२३ कर ता 
संल नकरणाचे नुतनीकरण/ व तार करणा या ताव व शु काबाबत कळ वलेले आहे. अिधिनयम 

१९९८ कलम ६८ व ६९ व प रप कातील मु ा .४ नुसार संल नकरणाच ेनुतनीकरण/ संल नकरणाच े

व तार करणसाठ  द.३१/०८/२०२१ पुव  संबंिधत महा व ालयाने वह त अज व शु क व ापीठास 

सादर करणेबाबत कळ वलेले आहे. सदर ०९ वषयांच े संल नकरण नुतनीकरण/ संल नकरणाच े

व तार करणाचा व हत नमु यातील अज व हत मुदतीत सादर न के यास वलंब शु क लागु होईल व 

महा व ालयाने व ापीठास वलंब शु क देणे बंधनकारक राह ल अस ेसदर प रप कात नमुद केलेले 

आहे. सदर प रप काम ये संल नकरणाच ेनुतनीकरणासाठ  र. .५,००,०००/- कंवा युशन फ  च े१% 

यापैक  जी र कम जा त असेल ती र कम तसेच संल नकरणाच े व तार करणसाठ  सु दा याच 
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माणे र. .५,००,०००/- कंवा युशन फ  च े१% यापैक  जी र कम जा त असेल ती र कम महारा  

आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना अदा करावी लागणार आहे. सदरची र कम महारा  आरो य 

व ान व ापीठ, नािशक यांना (आर.ट .जी.एस/एन.ई.एफ.ट /Payment Gateway) ारे The 

Registrar, Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, Payable at Nashik. यांच ेनावे 

अदा करावी लागणार आहे. सबब, उपरो कामी ०९ वषयांच ेसन २०२२-२०२३ साठ  संल नकरणाच े

नुतनीकरण करणेकामी र. .५,००,०००/-(अ र  र. .पाच लाख फ ) व संल नकरणाच े

व तार करणासाठ  र. .५,००,०००/-(अ र  र. .पाच लाख फ ) अस ेएकुण र. .१०,००,०००/-(अ र  

र. . दहा लाख फ ) महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना(HDFC BANK, AC 
NO.00641450000649, IFSC CODE – HDFC0000064, MICR CODE - 422240002, BRANCH-Thatte 
Nagar, Gangapur Road, Nashik)  एन.ई.एफ.ट /ई.सी.एस ारे अदा करणेकामी सन २०२१-२०२२ या 
अंदाजप कातील पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल वै क य पद यु र 

सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय पं.िचं.मनपा, कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व 

व ापीठ इ. चे शु क भरणे, या लेखािशषातील र. .१,१०,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  दहा लाख 

फ ) मधुन खच  टाकणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०३६२                       वषय मांक- २१ 
दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य अ मु यालय 

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

संदभ- मा.मिनषा पवार व मा.सार का स ते यांचा ताव. 

वषय- पंपर  िचंचवड महापािलके या सव मा यिमक शाळेतील इय ा तीसर  ते सातवीतील व ा याना 
संुदर ह ता र कर ता मे. पाकल लासेस यां यामाफत संुदर माझ ेअ र हे पु तक थेट प तीने 

खरेद  करणेबाबत. 

( वषय .२१चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
 
ठराव मांक- १०३६३                       वषय मांक- २२ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य अ मु यालय 

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

संदभ- मा.मिनषा पवार व मा.सार का स ते यांचा ताव. 

वषय- सन २०२१-२२ कर ता मनपा शाळेतील व ा याकर ता शालेय पु तके थेट प तीने देणेबाबत. 

( वषय .२२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------- 
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ठराव मांक- १०३६४                       वषय मांक- २३ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य इ मु यालय 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/४५६/२०२१, द.२२/०९/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/14/2021-22 अ वये भाग .३  च-होली येथे 

करकोळ दु तींची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.ओंकार द ा य बुड िन.र. .29,98,126/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव हजार एकशे स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,86,426/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,86,426/- पे ा 40.40% कमी हणजेच र. .17,79,910/- + रॉय ट  

चाजस र. .6,920/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .17,98,530/- 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- १०३६५                       वषय मांक- २४ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य इ मु यालय 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/४५७/२०२१, द.२२/०९/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .33/12/2021-22 अ वये भाग .३ येथ े व वध 

ठकाणी  पे हंग लॉक बस वणे व दु ती करणेकामी मे.चैताली स लायस िन.र. .29,98,015/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव हजार पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,86,315/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,86,315/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .17,92,088/- + रॉय ट  चाजस 

र. .7,208/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .18,10,996/- 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 
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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- १०३६६                       वषय मांक- २५ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य ह मु यालय 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/८९८/२०२१, द.२२/०९/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/12/2021-22 अ वये भाग .३२ मधील 

मुळानगर, अिभनवनगर, ल मीनगर, जयमालानगर इ. ठकाणी व इतर प रसरात आव यकतेनुसार 

थाप य वषयक व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.राहुल क शन िन.र. .29,99,897/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे स या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,27,597/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,27,597/- पे ा 37.38% कमी हणजेच र. .18,33,261/- + रॉय ट  चाजस 

र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .19,12,062/- 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- १०३६७                         वषय मांक- २६ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- मा हती व तं ान 

सुचक- मा. बापू उफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ-  मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मातं व/१२/का व/२८०/२०२१, द.२०/०९/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

 पंपर  िचंचवड महापािलका मु य कायालय व इतर व वध कायालयांच ेनेटव कगचे दु ती व 

देखभालीच ेकामकाज मा हती व तं ान वभागामाफत कर यात आलेले आहे. याकर ता नेम यात 

आलेली सं थेची मुदत द.१६/०९/२०२१ रोजी संपू ात येत अस याने नेटव कग दु ती व 

देखभालीकर ता नेटव कग सदर कामकाजाचा अनुभव असणा-या सं थेची नेमणूक करणेकामी ई-
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िन वदा सुचना .४/२०२१-२२ वतमानप ांम ये व ई-टडर प दतीने  मनपाच े वेबसाईटवर  िस द 

करणेत आलेली होती. सदर कामकाजासाठ  एकूण चार िन वदाधारकांनी ई-टड रंग णाली ारे िन वदा 
सादर केले या आहेत यांचा तपिशल खालील माणे. 

खचाचा तुलना मक त ा 
अ. . ठेकेदाराचे नाव दर % ित वषासाठ  शेरा 

1 
मे.कट इं लजंट ा सपोटशन िस टम 

इं. ा.िल. 
-4.294% ८८,६९,५००/- 1ST Lowest 

2 मे.मोनाक टे नॉलॉजी (पुणे) ा.िल -0.361% ९२,३४,०४५/- 2ND  Lowest 

3 मे.सुजाता कॉ युटर ा.िल. -0.250% ९२,४४,३३२/- 3RD  Lowest 

4 मे.एस.एम. नेटवक अँ ड सोलुशन ा.िल. 0.750% ९३,३७,००७/- 4TH Lowest 

उपरो  ा  िन वदाधारकांपैक  मे.कट इं लजंट ा सपोटशन िस टम इं. ा.िल., यांच े दर 

र. .८८,६९,५००/- तीन वष कालावधी कर ता ा  झालेल ेअसून सदरचे दर हे  अंदाजप क य दरापे ा -
4.294% कमी ा  झालेला आहे.सबब, मे.कट इं लजंट ा सपोटशन िस टम इं. ा.िल.,यांना मनपा 
मु य कायालय व इतर व वध कायालयांच ेनेटव कगचे दु ती व देखभालीच ेकामकाजदे यास तसेच 

यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .८८,६९,५००/-(अ र  

र. .अ ठाऐंशी लाख एकोणस र हजार पाचशे फ ) इत या खचास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३(क) नुसार मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०३६८                       वषय मांक- २७ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- मा हती व तं ान 

सुचक- मा. बापू उफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ-  मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मातं व/१२/का व/२८१/२०२१, द.२०/०९/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

 पंपर  िचंचवड महापािलका मु य कायालय व इतर व वध कायालयांम ये MPLS ारे इंटरनेट 

कने ट हट  करणेकामी या वभागाकड ल ई-िन वदा सुचना .१/२०१८-१९ अ वये आदेश 

.मा.तं. व./१२/का व/१३०/२०१८, द.२८/०८/२०१८ अ वये मे. रलाय स जओ इ फोकॉम िल. यांना 
दोन वष कालावधीसाठ  कामकाजाचे आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर कामकाजाची मुदत 

द.३०/०९/२०२१ रोजी संपत आहे. यानंतर मनपा कायालयांत इंटरनेट सेवा सु  ठेवणे आव यक 

आहे.या तव वषयां कत कामकाजासाठ  इकड ल वभागामाफत िन वदा मांक.०२/२०२१-२२ 

िस   करणेत आली असून या ारे मे.ितकोणा इ फनेट ा. िल. यांच ेलघु म दर ा  झाले आहेत. 

सदर बाबत कायवाह  अंितम ट यात आहे. सदरच े RFP नुसार Infrastructure कामाच े तयार साठ  

मे.ितकोणा इ फनेट ा. िल.  यांना दोन म हने कालावधी दला आहे. मे.ितकोणा इ फनेट ा. िल. यांच े
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माफत कामकाज सु  आहे. सदरच ेकामकाज पुण झालेनंतर मनपाच े व वध कायालयांना इंटरनेट सेवा 
उपल ध होणार आहे. सदरच ेकामकाज पुण हो यास कमीत कमी दोन म हने कालावधी लागणार आहे. 

यामुळे या या कायालयात यो य रतीने मे.ितकोणा इ फनेट ा. िल.  माफत सेवा ट या ट याने 

उपल ध होईल या माणे तेथील मे. रलाय स जओ इ फोकॉम िल. यांची सेवा बंद क न उवर त 

वभागाच ेसेवेसाठ  दोन म हने मुदतवाढ देणे आव यक आहे. सबब,मे. रलाय स जओ इ फोकॉम िल. 

यांना महानगरपािलके या व वध कायालयांम ये इंटरनेट बँ ड व थ व एम.पी.एल.एस. ारे सेवा 
उपल ध क न देणेबाबतच े कामकाजास मे.ितकोणा ई फनेट ा.िल. यांच े माफत पुण होईपयत 

द.०१/१०/२०२१ पासून पुढे दोन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास व याकामी येणारा खच 

र. .१६,४७,६२३/-(अ र  र. .सोळा लाख स ेचाळ स हजार सहाशे तेवीस फ )  अिधक य  करा 
इत या खचास मा यता िमळणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३(क) नुसार 

मा यता दे यात येत आहे.  

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

 

ठराव मांक- १०३६९                       वषय मांक- २८ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य ड मु यालय 

सुचक- मा. बापू उफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/५२१/२०२१, द.२२/०९/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/16/13/2021-22 अ वये . .२५ 

वाकड व भागातील इतर प रसरातील र यांची एम.पी.एम. प दतीने दु तीची कामे करणे व 

आव यकतेनुसार एम.पी.एम. प दतीने तयार करणे (सन २०२०-२१ कर ता) कामी राहुल 

क शन  िन.र. .40,99,954/-(अ र  र. .चाळ स लाख न या नव हजार नऊशे चोप न फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,32,604/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,32,604/- पे ा 41% कमी हणजेच 

र. .23,79,236/- +रॉय ट  चाजस र. .64,168/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण 

र. .25,10,754/- 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 आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०३७०                       वषय मांक- २९ 

दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- थाप य ड मु यालय 

सुचक- मा. बापू उफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/५२०/२०२१, द.२२/०९/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/16/12/2021-22 अ वये . .२५ 

ताथवडे व भागातील इतर प रसरामधील र यांची एम.पी.एम. प दतीने दु तीची कामे करणे व 

आव यकतेनुसार एम.पी.एम. प दतीने र ते तयार करणे (सन २०२०-२१ कर ता) कामी राहुल 

क शन  िन.र. .40,99,451/-(अ र  र. .चाळ स लाख न या नव हजार चारशे एकाव ण फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,32,101/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,32,101/- पे ा 40.99% कमी हणजेच 

र. .23,79,343 /- + रॉय ट  चाजस र. .64,734/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण 

र. .25,11,427/- 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- १०३७१                       वषय मांक- ३० 

दनांक- २९/०९/२०२१      थाप य ड मु यालय 

सुचक- मा. बापू उफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/५१९/२०२१, द.२२/०९/२०२१. 
वषय- भाग .२६ पंपळे िनलख येथील कावेर नगर, वेणुनगर व द  मंद र प रसरात ठक ठकाणी 

पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

( वषय .३०चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
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ठराव मांक- १०३७२                       वषय मांक- ३१ 
दनांक- २९/०९/२०२१      वभाग- मु य लेखा प र क 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ-  मा.मु य लेखा प र क यांच ेप  .मुलेप/१/का व/२९३/२०२१, द.२३/०९/२०२१. 
 मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे.  

 मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार सोबतच े प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामी वषयास मा यता 
दे यात येत आहे.  

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

 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल े वषय घे यात आले. 
 

ठराव मांक- १०३७३                       वषय मांक- ३२ 

दनांक- २९/०९/२०२१       

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ-  मा.बुड सुवणा व मा.पाडाळे िनता यांचा ताव. 

 मा. थायी सिमती ठराव .१०३०२, द.१५/०९/२०२१ मधील भाग .३ मधील कामास वाढ/ 

घट करणेचा ठराव करणेत आलेला आहे. तथा प सदर ठरावातील घट करणेत आले या कामाऐवजी 
तावातील नमुद कामातून घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .६०,००,०००/-) 
 

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

 
ठराव मांक- १०३७४                       वषय मांक- ३३ 

दनांक- २९/०९/२०२१       

सुचक- मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक- मा.बापू उफ श ु न काटे 

संदभ- मा.अिभषेक बारणे व मा.बापू उफ श ु न काटे यांचा ताव. 

 भाग .२ मधील चालू असले या कामांना तावात नमूद केले माणे वाढ/ घट करणे 

आव यक आहे. यास अनुस न भाग .२ मधील काह  कामांची िश लक तरतुद मधून चालू 

कामांसाठ  वग करणे आव यक आहे. सबब, क े य कायालयातील भाग .२ मधील सन २०२०-२१ 

या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये तावात नमुद केले माणे वाढ/ घट कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/ घट र. .२,१०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०३७५                       वषय मांक- ३४ 

दनांक- २९/०९/२०२१       

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

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

 भाग .२ मधील चालू असले या कामांना तावात नमुद केले माण ेवाढ/ घड करणे आव यक 

आहे. यास अनुस न भाग .२ मधील काह  कामांचा िश लक तदतुद मधून चालू कामांसाठ  वग करणे 

आव यक आहे. सबब क े य कायालयातील भाग .२ मधील सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये 

कामा या तरतुद म ये तावात नमुद केल े माणे वाढ/ घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/ घट र. .१२,२०,०००/-) 

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

 

ठराव मांक- १०३७६                       वषय मांक- ३५ 

दनांक- २९/०९/२०२१       

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

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

िनगड  ािधकरण पेठ .२५ येथील ४५ मी व २४ मी ं द र याचे पुव बाजूच े चौकातील 

मोक या जागेत ी.महा मा बसवे र महाराज यांचा पुतळा बस वणेच ेकाम चालू आहे. स थतीत 

सदर पुत या या चौथा-याच ेव युरलच ेकाम पुण झाले असून िसमािभंतीच ेव सुशोिभकरणाचे काम 

करणे बाक  आहे. व सदर उवर त काम करणेसाठ  न वन िन वदा काढणे आव य आहे. यासाठ  

मनपाचया सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये तावात नमुद के या माणे तरतूद म ये वाढ-घट 

कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/ घट र. .५०,००,०००/-) 

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

 

ठराव मांक- १०३७७                       वषय मांक- ३६ 

दनांक- २९/०९/२०२१       

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

संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.अिभषेक बारणे 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 
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भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह . 

यामुळे तावात नमुद केले या त यामधील सन २०२१-२२ या कामांची खच न होणार  तरतूद 

वाढवुन िमळणेकर ता याम ये वाढ/ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .३,००,००,०००/-) 

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

 
 

ठराव मांक- १०३७८                       वषय मांक- ३७ 

दनांक- २९/०९/२०२१       

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

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

 भाग .३ मधील सन २०२१-२२ या कामासाठ  तावात नमुद केले माणे तरतुद वग 

कर यास मा यता दे यात येत आहे.( वाढ/ घट र. .५,००,००,०००/-) 

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

 

ठराव मांक- १०३७९                       वषय मांक- ३८ 

दनांक- २९/०९/२०२१       

सुचक- मा.यादव मीनल      अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ- मा.यादव मीनल व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव.  

 जजामाता हॉ पीटल, पंपर  येथ े णां या सेवेकर ता चहा व ना ता िमळावा या क रता योगेश 

भानुदास बाबर यांना ११ म ह यांसाठ  टॉलचा भाडे करार क न णांना यो य दरात चहा व ना ता 
देणेबाबत मा यता दे यात येत आहे.  

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

 

ठराव मांक- १०३८०                       वषय मांक- ३९ 

दनांक- २९/०९/२०२१       

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

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

 मे.अँ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची क प यव थापन स लागार हणुन सांगवी-
कवळे र यावर अबन ट डझाईन नुसार र ता वकसीत करणे या कामाकर ता नेमणुक कर यात 

आली आहे. सदर र यावर ल जगताप डेअर  चौक ते ताथवडे चौक या ३ भागातील वेगवेग या 
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कामांकर ता नेमणुक केलेली आहे. सदर र यावर ल डांगे चौक ते ताथवडे चौक या कामामधुन ताथवडे 

चौक ते मुकाई चौक या भागाचा अंतभाव के यास सदर र ता संपुणपणे वकसीत कर त असताना 
एकसारखे िनयोजन क न देखरेख करणे श य होईल. तर  मे.अँ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांचा 
मा. थायी सिमती ठराव ८३२९ द.३/२/२०२१ म ये डांगे चौक ते ताथवडे चौक ऐवजी डांगे चौक ते 

मुकाई चौक र यावर अबन ट डझाईन नुसार र ता वकसीत करणेसाठ  तां क यव थापन 

स लागार हणुन नेमणुक क न सदर कामासाठ  लागणार  फ  ह  १.९३% अदा करणेस सदर ल 

ठरावात मा यता दे यात आली आहे, यानुसार सदर कामाकर ता ह  १.९३% (०.५०% िन वदा पुव + 

१.४३% िन वदा प ात) या दराने मे. अँ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची नेमणुक कर यास मा यता 
दे यात येत आहे.  

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

 

ठराव मांक- १०३८१                       वषय मांक- ४० 

दनांक- २९/०९/२०२१       

सुचक- मा.बापू उफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ- मा.बापू उफ श ु न काटे व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव.  

 िचंचवड येथील स.नं.१६५/२ + १६६ लॉट नं.७३, स.नं.१९५, िस.स.नं.३६०८ पैक  ७६ पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका व कै.मनीषा भाऊसाहेब भोईर ट यांना संयु  व माने (JV) 

महानगरपािलके या मु य सभे या उमेद मा यतेवर ३० वषासाठ  वनामु य उपल ध क न देणेकामी- 
स.नं.१६५/२ + १६६ लॉट नं.७३, ेमलोक पाक िचंचवड, पुणे ३३ येथील भोईर यां या वमालक ची 
जिमन असून सदर जिमनीवर खरेद क  हे आर ण आहे. सदर जिमनीवर भोईर व इतर भागीदार 
वकसन करणार असून सदर वकसन झा यानंतर िनयो जत पुण वाचा दाखला िमळा यानंतर 

U.D.C.P.R. या िनयमानुसार काह  ब टअप े  महानगरपािलकेस ह तांत रत करावे लागते. 

कै.मनीषा भाऊसाहेब भोईर ट ह  म हलांसाठ  व वध सामा जक उप म राब वणार  सं था असून या 
कै.मनीषा भाऊसाहेब भोईर ट आ ण पंपर  िचंचवड म हला बचत गट महासंघा यावतीने म हलांसाठ  

आठवडा बाजार भर व यात येतो. याम ये म हला बचत गटांनी उ पा दत केले या व तंुचे दशन व 

व  आ ण खा  महो सवाच ेआयोजन केल ेजाते. तसेच म हलां या कौश य आ ण वकास वाढ साठ  

ह सं था सव तोपर  य शील असते, तर  उपरो  जिमनीवर वकासनानंतर जे ब टअप े  

महानगरपािलकेस ह तांत रत कर यासाठ  ता वत आहे ते सदर ल िनयो जत वकसनाचा पुण वाचा 
दाखला िमळा यानंतर पंपर  िचंचवड मनपा कै.मनीषा भाऊसाहेब भोईर ट यांना संयु  व माने 

(JV) म हलांना कौश य वकास आ ण व वध उप म राब व यासाठ  महानगरपािलके या मु य 

सभे या उमेद मा यतेवर ३० वषासाठ  वनामु य उपल ध क न दे यास मा यता दे यात येत आहे, 
व याच बरोबर या प रसरात मुलांना खेळ यासाठ  मोकळ  मैदान वा डांगण उपल ध नसून 
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महापािलकेच े स.नं.१९५, िस.स.नं.३६०८ पैक  ७६ हे मोकळे े  लगतच उपल ध असून ब-याच 

वषापासून वनावापर पडून आहे. या प रसरातील मुलांना खेळासाठ  मैदान उपल ध हावे यासाठ  व 

यांची डा वषयक गरज पुण हावी यासाठ  सदर े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व कै.मनीषा 
भाऊसाहेब भोईर ट यांना संयु  व माने (JV) महानगरपािलके या मु य सभे या उमेद मा यतेवर 

३० वषासाठ  वनामु य उपल ध क न दे यास मा यता दे यात येत आहे, तसेच मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

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

 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
 

 
 

                
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१६२५/२०२१ 
दनांक -  ०१/१०/२०२१ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( . था/िन/क-मु य/८९५/२०२१ द.१७/०९/२०२१ वषय .१२ च ेलगत) 
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( . था/िन/क-मु य/८९६/२०२१ द.१७/०९/२०२१ वषय .१३ च ेलगत) 
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( .मुलेप/१/का व/२९३/२०२१ द.२३/०९/२०२१ वषय .३१ च ेलगत) 
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( .मुलेप/१/का व/२९३/२०२१ द.२३/०९/२०२१ वषय .३१ च ेलगत) 
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( .मुलेप/१/का व/२९३/२०२१ द.२३/०९/२०२१ वषय .३१ च ेलगत) 

 
 


