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

कायप का मांक – २२५ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०२/०६/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०२/०६/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, 
थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती यांनी मा.उपसिचव महारा  शासन 

यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने 
( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली होती. सदर सभेत खालील माणे काह  
स मा.सद य मा.सभापती, थायी सिमती यांचे दालनातून तसेच काह  स मा.सद य ऑनलाईन 
हड ओ कॉ फर संग ारे उप थत होते.  

 

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

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – 
मु य लेखाप र क, मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , 
मा.नाळे – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंदळे, 
मा,दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवणे, 
मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, मा.लडकत – .सह शहर अिभयंता, मा.देशमुख, मा.िशंदे, मा.बहुरे 
– सहा.आयु , मा.मंुढे – .िश णाकार  (मा यिमक िश ण), मा.पोमण – मु य मा हती व 
तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता 
वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, 
मा.देशमुख, मा.सेठ या, मा.वाघंुडे, मा.पोरे ड , मा.काळे, मा.धुमाळ, मा.नरोना, मा.देसले – 
कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार ,  मा.हराळे, मा.देशमुख, 
मा.पानसरे – शासन अिधकार  तथा े य अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार ,  
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मा.जरांडे – सुर ा अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते.  
---------- 

     उप थत स मा. सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले –  
वषय .४७) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  उपाययोजना कर यासाठ  

Covid Care Center व  Institutional Quarantine Center येथील णांना व िनयु  
कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे.हॉटेल बड हॅली)  

वषय .४८) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  उपाययोजना कर यासाठ  
Covid Care Center व  Institutional Quarantine Center येथील णांना व िनयु  
कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे.हॉटेल िशवनेर ) 

वषय .४९) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  उपाययोजना कर यासाठ  
Covid Care Center व  Institutional Quarantine Center येथील णांना व िनयु  
कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे.हॉटेल राजवधन)  

वषय .५०) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  उपाययोजना कर यासाठ  
Covid Care Center व  Institutional Quarantine Center येथील णांना व िनयु  
कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत(मे. ाइट केट रंग 
स हसेस)  

वषय .५१) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  उपाययोजना कर यासाठ  
Covid Care Center व  Institutional Quarantine Center येथील णांना व िनयु  
कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे.जोशी बंधू केटरस)  

वषय .५२) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  उपाययोजना कर यासाठ  
Covid Care Center व  Institutional Quarantine Center येथील णांना व िनयु  
कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे.हॉटेल ऐ या)  

वषय .५३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ, ब, क, ड, इ, फ, ग व ह े य 
कायालया या े ातील र ते/ गटस यांची खाजगीकरणा ारे कमान वेतन दराने 
कामगार उपल ध क न साफ सफाई करणे या कामास मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .५४) र दान िश बर (अ पोपहार) या लेखािशषकाक रता तरततूद वग करणेबाबत.  

वषय .५५) भाग .१ िचखली मधीस धमराज नगर कडे जाणारा १८ मी. ं द ड .पी. र ता 
वकिसत करणे या कामाक रता क प यव थापन स लागार यांची नेमणूक 
करणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

वषय .५६)  भाग .२० मधील कामांना वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत (वाढ/घट 
र. .७,००,०००/-) - मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

वषय .५७) को वड-१९ कामकाजाक रता वाहन पुरवठा RTO कडून ा  झाले या एज सी 
मे.अथव टुस ऐ ड ह स यां या खचास मंजूर  िमळणेबाबत. – मा.राजू 
बनसोडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .५८) मा. थायी सिमती सभेचा ठराव दु तीबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, मा.िनती 
पाडाळे यांचा ताव. 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  
    
        सदरची सभा बुधवार द.०९/०६/२०२१ रोजी दु .२.१५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी.    

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
----------- 

 
 
सभापती - सदरची सभा बुधवार द.०९/०६/२०२१ रोजी  द.ु२.१५  वा. पयत तहकूब  करणेत येत        

आहे.   
 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

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

कायप का मांक – २२५ 
(सभावृ ांत) 

 ( द.०३/०६/२०२१ ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – ०९/०६/२०२१                             वेळ – दु.२.१५ वा. 

 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०२/०६/२०२१ ची 
तहकूब सभा बुधवार दनांक ०९/०६/२०२१ रोजी दुपार  २.१५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  

शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील 
माणे काह  स मा. सद य सभागृहात तसेच काह  स मा.सद य ऑनलाईन ारे तसेच 
हड ओ कॉ फर संग ारे उप थत होते.  

 

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे  – सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत  
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
४. मा.संतोष बबन कांबळे 
५. मा.अिभषेक गो वंद बारणे  
६. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
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.राजेश पाट ल – आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु (१), मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.राय – आरो य वै कय अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, 
मा.चारठाणकर, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , 
मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.लडकत – .सह शहर अिभयंता, मा.देशमुख, 
मा.बहुरे – सहा यक आयु , मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – 
अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, मा.च हाण, 
मा.ग टूवार, मा.मोरे, मा.देशमुख, मा.से ठया, मा.वाघंुडे, मा.काळे, मा.टकले, मा.देसले – 
कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.देशमुख – शासन 
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अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – 
आरो य अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML, मा.के रे CEO PMPML  हे अिधकार  
उप थत होते.  

---------- 
         मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२४ द.२७/०५/२०२१ चा सभावृ ांत कायम 

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

 
ठराव मांक – ९५७८                             वषय मांक – १ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/५८६/२०२१, द.३०/०४/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/10/2020-21अ वये 
भाग .६ म ये धावडे व ती व भगत व ती  येथे सी.ड .वक बांधणेकामी मे.एस.बी.काळे 

िन.र. .28,84,679/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख चौ-याऐंशी हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,35,629/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,35,629/- पे ा 18.91% कमी 
हणजेच र. .22,99,412/- + रॉय ट  चाजस र. .13,610/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .49,050/- = एकुण र. .23,62,072/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९५७९                             वषय मांक – २ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – फ े य  

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .फ ेका/आ/२/का व/७५/२०२१, द.२८/०४/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे काय ञेातील सावजिनक 
शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा याने) व 
मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  २४ म हने 
कालावधीसाठ  मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांची िनयु  करणेत 
आलेली आहे. सदर सं थेसोबत द.१०/१२/२०१८ ते द.०९/१२/२०२० अखेर पयत करारनामा 
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करणेत आलेला आहे. सदर सं थेची मुदत द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात आलेली असुन 
मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया, यांना द.१०/१२/२०२० पासुन ३ 
म हने कंवा न वन िन वदा या पुण हो या अगोदर जे अगोदर असेल या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. सदर मुदतवाढ ची मुदत द.०९/०३/२०२१ रोजी संपु ात आलेली 
असुन अ ापपयत िन वदा येची कायवाह  ता वत आहे. यामुळे मे.महष  वा मक  
वयंरोजगार सेवा सह.सं था मया. यांना आदेस .फ ेका/२/का व/४८/२०२१, 
द.०४/०३/२०२१ अ वये न वन िन वदा या पुण होईपयत मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. 
यानुसार ५१७ िस ससाठ  ती िस स र. .५३०.५५  माणे मािसक खच र. .२,७४,२९४/- 

इतका खच येत असुन कमान ६ म ह याकर ता र. .१६,४५,७६४/-(अ र  र. .सोळा लाख 
पंचेचाळ स हजार सातशे चौस  फ ) इत या अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९५८०                             वषय मांक – ३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय  

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

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे प  .आमुका/२/का व/१२१/२०२१, द.०७/०५/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय 
प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई करणे या 
कामासाठ  ई-िन वदा नोट स .०८/२०२०-२१ िस द क न िन वदा माग व यात आली होती. 
यासाठ  एकूण १४ ा  पैक  १३ िन वदाधारक पाञ ठरले होते.  या कामासाठ  मे.तावरे 

फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांचे अंदाजप क य र. .२,०५,३३,२७९/- (अ र  र. .दोन 
कोट  पाच लाख तेहतीस हजार दोनशे एकोणऐंशी फ ) पे ा -२७.७२% कमी 
र. .१,४८,४१,४५०/- इतके लघु म दर ा  झालेले आहेत.  या कामी ा  लघु म दर वकृत 
करणेस दनांक २८/०४/२०२१ च े तावा वये मा यता िमळाली आहे. सबब, मे.तावरे फॅिसलीट  
मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांच ेलघु म र. . १,४८,४१,४५०/-  दर वकृत करणेस, यांची 
मनपा. मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क 

प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई करणे तसेच याकामी आव यक सव साफसफाई 
सा ह य पुर वणे या कामासाठ  02 वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, याकामी 
यां याशी करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणेस, देयका या र कमेवर शासन िनयमानुसार 

लागू असलेला व तू व सेवाकर तसेच रा य शासन िनणयानुसार कमान वेतन दराम ये 
वाढ/घट के यास, यानुसार बल अदा करणेस तसेच य  येणा-या वाढ व खचास महारा  
महापािलका अिधिनयम 73(क) नुसार मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९५८१                             वषय मांक – ४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय  

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/३९४/२०२१, द.०६/०५/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/15/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
पीनगर तळवडे येथे थाप य वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे.म हार राज क शन 

िन.र. .37,49,649/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे एकोणप नास फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,31,849/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,31,849/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .26,12,667/- + रॉय ट  चाजस र. .259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,800/- = 

एकुण र. .26,30,726/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

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

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५८२                             वषय मांक – ५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वै कय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/४०१/२०२१, द.०३/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना णांची वाढती सं या वचारात घेता द.२८.०३.२०२१ रोजी झाले या िमट ंग 
म ये १०० बेड ऑ सीजन यु , १० आयसीयु, ९० एच डयु असे २०० वाढ व बेडसाठ  आदेश . 
मसाभां/४/का व/२८१/२०२१ द.०४.०४.२०२१ देणेत आले आहेत. सदर खचास मा. थायी सिमती 
सभा ठराव .९२१९ द.१५.०४.२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. वाढती णसं या वचारात 
घेता सदर आदेशातील ९० एचड यु बेड पैक  ५० बेड आयसीयु बेड म ये परावत त करणेकामी 
सुधार त आदेश देणेत आले आहेत. 
अ. . तपिशल दर ित दन ती बेड 

आयसीय ु मता 
६० बेड 

एच डय ु मता 
४० बेड 

ऑ सीजन बेड 
मता १०० बेड 

एकूण र. . 

१ ऑ सीजन यु  बेड १४०४.४८   ५७,५८,३६८ ५७,५८,३६८ 

२ एच डयु बेड ३८४३.८४  ६३,०३,८९८  ६३,०३,८९८ 

३ आयसीयु बेड ४३८५.९२ १,०७,८९,३६३   १,०७,८९,३६३ 

     एकूण र. . २,२८,५१,६२९ 

       ९० एचड यु बेडस पैक  ५० बेड आयसीयु म ये परावत त कर यात आले आहेत. 
यामुळे एचड यु आ ण आयसीयु बेड मधील दरांचा फरक एकूण र. .११,११,२६४/-(अ र  र. . 

अकरा लाख अकरा हजार दोनशे चौस  फ ) च ेफरक अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
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ठराव मांक – ९५८३                             वषय मांक – ६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वै कय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/४०४/२०२१, द.०७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

गटनेते, अिधकार , पदािधकार  यांचे समवेत दनांक २२.०३.२०२१ रोजी झाले या िमट ंग मधील 
िनणया माणे  बैठक चा कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालयाम ये एकूण 
६०० बेडसु  करणेकामी आदेश देणेत आलेले आहेत. PMRDA यांचेकड ल आदेशा माणे कामकाज 
करणेकामी कळ वणेत आलेले आहे. कोरोना बाधीतांची वाढती णसं या वचारात घेता उवर त 
२०० ऑ सीजनयु  बेड सु  करणेकामी पुढ ल माणे आदेश देणेत आले आहेत. 

अ. . तपिशल दर ित दन ती बेड ऑ सीजन मता  २०० बेड एकूण र. . 
१  ऑ सीजन यु  बेड १४०४.४८ १,७१,३४,६५६ १,७१,३४,६५६ 

   एकूण र. . १,७१,३४,६५६ 

        मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांना दोन मह यासाठ  कामकाज आदेश 
दे यात आलेले आहेत. सदर कामकाजाची मुदत द.२५.०४.२०२१ ते २४.०६.२०२१ पयत राहणार 
आहे. याकामी एकूण र. .१,७१,३४,६५६/- (अ र  र. .एक कोट  ए काह र लाख चौतीस 
हजार सहाशे छ प न फ ) एवढा खच येणार आहे. PMRDA मधील आदेशाम ये नमूद केले 
माणे ऑ सीजन बेड साठ  ६०%, आयसीयु साठ  ५०% आ ण एचड यु साठ  ५०% गँरटेड पेमट 

देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५८४                             वषय मांक – ७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु८९/२०२१, द.१४/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  शासनाने कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 
साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ हा द.१३ माच २०२० पासून लागू केलेला असून तशा 
अिधसूचना िनगिमत केली आहे. या कामकाजसंदभात वेळोवेळ  शासन तरावर व 
महानगरपािलका तरावर बैठका घेऊन उपाययोजना कर यासाठ  यु द पातळ वर िनणय घे यात 
येत आहे. कोरोना वषाणूचा संसग वाढत असून को वड-१९ या ण सं येम ये झपा याने 
वाढ होत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात स थतीत ३६ को वड- १९ 

लसीकरण क े काया वत कर यात आलेली असून ये या २-३ दवसांम ये एकूण ४० 
लसीकरण क े काया वत कर यांत येणार अस याच े वै क य वभागाने कळ वले आहे. 
महानगरपािलकेमाफत व वध ठकाणी कोवीड णालय,े दवाखाने, को वड केअर सटर या 
ठकाणी णांवर उपचार सु  आहे. याकामी डॅशबोड संगणक णाली वकसीत करणेत आलेली 
आहे. सदर डॅशबोड संगणक णालीम ये व वध ठकाणाहून मो या माणात डेटा ए  
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कर यात येत आहे. यामुळे ती वेळेवर होत नस याच े वेळोवेळ  िनदशनास आलेले आहे. 
यामुळे डेटा ए चा सम वय राखणेसाठ  व यावर उपाययोजना क न आव यकतेनुसार डेटा 

ए  कमचार  नेमणकू करणे या कामासाठ  आदेश . शा/१का व/१३८२/२०२०, 

द.१६/०७/२०२० अ वये ी.िनळखंठ पोमण, मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांची डेटा 
ए  सम वयक हणून नेमणूक केलेली आहे.   यानुसार महानगरपािलके या व वध ४० 
लसीकरण क ासाठ  तसेच येक णालय येथ े को वड-१९ पोटल/ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे डॅशबोड/ आयसीएमआर पोटल इ. ठकाणी मा हती अ यावत करणेकामी 
आ ण शासनास दे यात येणारा अहवाल तयार करणेकामी ०८ णालयां या ठकाणी डेटा 
ए च े कामकाजाकर ता ३ म हने कालावधीसाठ  डेटा ए  ऑपरेटरची नेमणूक करणे 
आव यक आहे. सदर डेटा ए  कर यासाठ  यापूव च काह  कमचा-यांची ता पुर या व पात 
नेमणूक कर यात आलेली आहे. तथा प काह  कमचार  मधूनच सोडून जात अस यामुळे यां या 
जागी तसेच काह  अित र  कमचा-यांची तातड ने आव यकता अस याने अस ेकमचार  व वध 
वभागांनी यां याकडे असले या व वध ठेकेदारांमाफत तीन म ह यांसाठ  उपल ध क न 
ावेत, अस े बैठक त ठरले. याअनुषंगाने पाणीपुरवठा वभागातील ठेकेदारामाफत ४१ कमचार  

तीन म ह यांसाठ  उपल ध क न दे यात आलेले आहेत. मनपा या कामगार क याण 

वभागाकड ल प रप क मांक काक।३।५९।२०२१, दनांक १७।०२।२०२१ या अनुषंगाने कुशल 
कामगाराक रता ित म हना र. .१९,७०५।– (अ र  र. .एकोणीस हजार सातशे पाच फ ) 
इतके वेतन अदा करणे आव यक आहे. सदर दराने उपरो  कामकाजाक रता ४१ डेटा एं  
आँपरेटरसाठ  ३ म हने कालावधीसाठ  एकूण र कम पये २४,२३,७१५।– इतका खच अपे त 
आहे. सदर खच भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषाखाली खच करणेकामी आदेश 

मांक  मा.तं. व.।५।का व। ८८।२०२१, दनांक २४।०३।२०२१ अ वये कामकाज आदेश िनगत 
कर यात आलेले आहेत. डेटा ए  कमचार  नेमणूक करणे या कामासाठ  आदेश 
. शा/१/का व/१३८२/ २०२०, द.१६/०७/२०२० अ वये ी.िनळखंठ पोमण, मा.मु य मा हती 

व तं ान अिधकार  यांची डेटा ए  सम वयक हणून नेमणूक केलेली आहे. यानुषंगाने 
सदर कमचा-यांच े दरमहा वेतन अदा करावयाची कायवाह  मा हती व तं ान वभागाकडून 
कर यात येईल. तर  सदर कामी येणा-या य  खचा या रकमेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५८५                            वषय मांक – ८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/०४/का व/३७७/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागा या अ थापनेवर आकृती बंधानुसार 
सहा यक सुर ा अिधकार  या अिभनामाची आधीचे ०१ पद व शासन िनणय मांक पीसीसी -
३०१५/ . .५४५/न व-२२ दनांक ३०/०८/२०१९ अ वये या आकृतीबंधानुसार नवीन ०४ पदे 
मंजुर केली असून अशी एकूण ०५ पदे मंजुर आहेत सुर ा वभागाच ेअ थापनेवर ल सहा यक 
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सुर ा अिधकार  यांना पदो न ी ारे सुर ा अिधकार  या पदावर पदो न ी देणेत आ याने आज 
अखेर सहा यक सुर ा अिधकार  ह  सव ०५ पदे स थतीत र  आहेत. तसेच सुर ा 
अिधकार  हे पद द.३०/०६/२०२१ रोजी र  होत आहे. वभागाकड ल वग ०२ या पदावर ल 
सुर ा अिधकार  व सहा यक सुर ा अिधकार  ह  सव पदे र  राहणार आहेत. महारा  माजी 
सैिनक महामंडळ (मे को) या सं थेकडून ता पुर या व पात कं ाट  प दतीने सहा यक सुर ा 
अिधकार  या पदावर ०२ माजी सैिनकांची सुबेदार मेजर (ऑनरर  ले टनंट/ कॅ टन) या 
पदावर ल सेवा िनवृ  अिधकार /कमचार  यांची िनयु  कर यास व होणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५८६                            वषय मांक – ९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित र  आयु  - १ यांचे प  . था/िन/BRTS/४१६/२०२१, द.१४/०५/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  - १ यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/01/2020-2021 अ वये नािशक फाटा ते 
वाकड या बीआरट एस कॉर डॉर वर ल डेड केटेड लेनची व बस टॉपची दु ती अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.तरस गौरव दलीप िन.र. .99,89,895/- (अ र  र. .न या नव लाख 
एकोणन वद हजार आठशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .99,38,495/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .99,38,495/-  पे ा 31.13% कमी हणजेच र. .68,44,642/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .51,400/- = एकुण र. .68,96,042/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५८७                            वषय मांक – १० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६०१/२०२१, द.१९/०५/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/21/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१० मधील झोपडप ट  प रसरात जलिन:सारण वषयक 
सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने 
िन.र. .44,99,961/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे एकस  फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,961/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,961/- पे ा 25.2% कमी हणजेच 
र. .33,65,971/- + रॉय ट  चाजस र. .11,205/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .33,77,176/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 

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

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

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

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९५८८                            वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – ग े य, जलिन:सारण 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग ेका/जिन/का व/३५२/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका                                     
                 मॅनहोल चबसची सफाई अधुिनक यां क  प दतीने करणे.  

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

----------- 
 
ठराव मांक – ९५८९                            वषय मांक – १२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२८३/२०२१, द.१५/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .33-23/2020-21 अ वये ड े य कायालय 
शासक य इमारत व व वध शासक य इमारतीक रता अ नशमन यं णा बस वणेकामी  

मे. टार इले क िन.र. .54,72,115/- (अ र  र. .चौप न लाख बहा र हजार एकशे पंधरा 
फ )  पे ा 11.13% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .48,63,069/-  पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९५९०                            वषय मांक – १३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/६५१/२०२१, द.२१/०५/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/7/2020-21अ वये भाग .६ मधील 
पूव व प म भागात र यांची खड करण व एम.पी.एम प दतीने सुधारणा करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .44,54,813/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख चौप न हजार 
आठशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,05,363/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,05,363/- पे ा 34.50% कमी हणजेच र. .28,85,513/- + रॉय ट  चाजस र. .22,274/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,450/- = एकुण र. .29,57,237/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५९१                            वषय मांक – १४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – जलशु द करण  

सुचक – मा.अंबरवाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.अित.आयु  - १ यांचे प  .जशुके/पापु/९८/२०२१, द.२१/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  - १ यांनी िशफारस केले माणे –  

       िनगड  से. .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
पाणीपुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे ( वनाखंड) २४ तास 
चालू असून याकर ता येक  ८ तासां या ३ िश ट म ये कमचार  असणे आव यक आहे. 
स थतीत ट पा ३ व ४ क रता मनपाकड ल तां क या कुशल कामगार नस याने 
जलशु द करण क  चालव यासाठ  अधकुशल/अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले 
जातात. स थतीम ये सदर कामासाठ  जलशु द करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल 

हाऊस चाल वणे या न याने िस द केले या कामाची िन वदा या सु  असून सदर 
िन वदेबाबत एका िन वदाधारकान े मा.उ च यायालयात यािचका दाखल केली आहे यामुळे 
“ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वणे” या चालु कामास नवीन कामाचा आदेश होई पयत 
मुदतवाढ देणे या तावास द.०२/०४/२०१९ रोजी मा. आयु  सो यांनी मा यता दली आहे. 
सबब “जलशु द करण क  से.२३ येथील “ट पा .३ व ४ खाजगीकरणान ेचाल वणे” हे काम 
चालू मे. ी. वनय इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल. या ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले असून या 
चालु कामाक रता तूतास ०५/०४/२०२२ पयत या मुदतवाढ कालावधी  क रता सुधा रत 
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अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. सबब, “जलशु द करण क  से.२३ येथील “ट पा .३ व 
४ खाजगीकरणाने चाल वणे” या कामाकर ता द.०५/०४/२०२२ पयत या मुदतवाढ या 
कालावधीसाठ  व तसेच मा.आयु  सो यांचे कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/ २०१८, 

द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत िनयु  
केले या कं ाट  कामगारांना, महारा  शासना या उ ोग उजा व कामगार वभाग, मं ालय, मंुबई 
यांचेकड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन कायदा 
१९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न आ ण मा.आयु  
सो यांचेकड ल आदेश . शा/११/का व/४८५/२०२०, द.२६/१०/२०२० नुसार ठेकेदारामाफत 
को वड-19 दर यान या कालावधीम ये नेमणूक करणेत आले या कमचा-यांना काम केल ेबाबत 

ावया या ो साहन भ याची र कम गृह त ध न मे. ी. वनय इं जिनअ रंग स हसेस ा.िल 
यांच े माफत सु  असले या कामास सुधा रत अंदाजप कानुसार  येणा-या सुमारे 
र. .७१,३०,०००/- (सुधा रत र. .३,८०,२३,२३१/-  - र. .३,०८,९७५४६/- =र. .७१,२५,६८५/-) 
च ेवाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५९२                            वषय मांक – १५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – जलशु द करण  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु  - १ यांचे प  .जशुके/पापु/९९/२०२१, द.२१/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  - १ यांनी िशफारस केले माणे –  

       से. .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला पाणीपुरवठा 
केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे ( वनाखंड) २४ तास चालू असून  

याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये  कमचार  असणे आव यक आहे. स थतीत 
ट पा २ व केिमकल हाऊस क रता मनपाकड ल तां क या कुशल कामगार नस याने 
जलशु द करण क  चालव यासाठ  अधकुशल/अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले 
जातात. स थतीम ये सदर कामासाठ  जलशु द करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल 

हाऊस चाल वणे या न याने िस द केले या कामाची िन वदा या सु  असून सदर 
िन वदेबाबत एका िन वदाधारकान े मा.उ च यायालयात यािचका दाखल केली आहे यामुळे 
“ट पा .२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणे(२०१५-१६)” या चालु कामास नवीन 
कामाचा आदेश होई पयत मुदतवाढ देणे या तावास द.०२/०४/२०१९ रोजी मा यता दली 
आहे. सबब "जलशु द करण क  से.२३ येथील" ट पा .२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने 

चाल वणे” हे काम चालू मे. ी. वनय इं जिनअ रंग स हसेस ा.िल.ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत 
आले असून या कामाक रता तूतास ०५/०४/२०२२ पयत या मुदतवाढ कालावधी क रता 
सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. सबब, “जलशु द करण क  से.२३ येथील “ट पा 
.२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणे”या कामाकर ता द.०५/०४/२०२२ पयत या 

मुदतवाढ या कालावधीसाठ  व तसेच मा.आयु  सो यांच े कड ल आदेश .काक/३/का व/ 
१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत 



14 
 

िनयु  केले या कं ाट  कामगारांना, महारा  शासना या उ ोग उजा, मं ालय, मुबंई यांचेकड ल 
दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन कायदा १९४८ नुसार 

कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न आ ण मा.आयु  सो यांचेकड ल 
आदेश . शा/११/का व/४८५/२०२०, द.२६/१०/२०२० नुसार ठेकेदारामाफत को वड-19 

दर यान या कालावधीम ये नेमणूक करणेत आले या कमचा-यांना काम केल ेबाबत ावया या 
ो साहन भ याची र कम गृह त ध न मे. ी. वनय इं जिनअ रंग स हसेस ा.िल. यांच ेमाफत 

सु  असले या कामास सुधा रत अंदाजप कानुसार येणा-या सुमारे र. .८६,४०,०००/-   
(सुधा रत र. .४,६५,०९,८१७ - र. .३,७८,७९,१८१/- = र. .८६,३०,६३६/-) च े वाढ व खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५९३                            वषय मांक – १६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१७/का व/२७८/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य आजारामुळे 
गंभीर प र थती िनमाण झालेली अस यामुळे आप कालीन प र थतीत कोरोना या संसगज य 
रोगाचे उपचाराकामी व यानुसार वाढती णसं या वचारात घेता थेरगाव व आकुड  

णालयाक रता आयसीयु बे स व इतर बे स सु  करणेकामी मे.कॉन फडंस पे ोिलयम इंड या 
िल. नागपुर यांनी दनांक 11 मे 2021 रोजी या मेल दारे कळ व या  ित नग माण े 
र. .18000/- + GST या माणे Medical oxygen jumbo cylinder 500 नग  साठ  एकुण  
र. .90,00,000/- + GST या माणे  थेट प दतीने  खरेद  करणे चे खचास व यांचेबरोबर 
काय र करारनामा करणेस तसेच यांना एकुण र. .90,00,000/-  या 25 ट के 
र. .22,50,000/- खरेद  पोट  आगाऊ र कम अदा करणेस साथरोग अिधिनयम १८९७, शासन 
सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३ व  १४ माच २०२० ,आप ी यव थापन 
कायदा २००५ मधील कलम ४१ व ५०,  महानगरपािलका अिधिनयम ६३(६) व ६७ (३)(क),  
व अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५९४                            वषय मांक – १७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – शासन 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . शासन/९/का व/२९४/२०२१, द.२१/०५/२०२१ 
       वषय – मा. थायी सिमती सभा ठराव .७८५६ द.१६/१२/२०२० नुसार          
              ी. करण देव  गायकवाड, जनता संपक अिधकार  यांचे अ पल अजाबाबत           
              वषय .१७ चा वचार द.२३/०६/२०२१ चे सभेचवेेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
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ठराव मांक – ९५९५                            वषय मांक – १८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – जलिन:सारण  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६११/२०२१, द.२१/०५/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/53/2020-21 अ वये भाग .30 मधील 

दापोड  प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान  

िन.र. .31,17,027/- (अ र  र. .एकतीस लाख सतरा हजार स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .31,17,027/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,17,027/- पे ा 15.5% कमी हणजेच र. .26,33,888/-  + रॉय ट  चाजस 

र. .10,224/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- =  एकुण र. .26,44,112 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

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

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९५९६                            वषय मांक – १९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/४२६/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/17/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
सहयोगनगर येथील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए पलानी 
िन.र. .44,99,139/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार एकशे एकोणचाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,30,789/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,30,789/- पे ा 31.05% कमी 
हणजेच र. .30,55,029/- + रॉय ट  चाजस र. .44,545/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = 

एकुण र. .31,67,924/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९५९७                            वषय मांक – २० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – औ. .सं था, मोरवाड   

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ सं/०४/का व/७२/२०२१, द.२५/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता  
मा.अित.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश मांक सं/०४/का व/३२/२०२१, दनांक ०८/०१/२०२१ 
अ वये खालील कमचा-यांना द.११/१२/२०२० ते द.१०/०६/२०२१ या सहा म हने कालावधीसाठ  
एक त मानधनावर ता पुर या व पात एक त र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार फ ) 
नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.१०/०६/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. 

खाली नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मे.उ च 

यायालय येथ े म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे 
आदेशानुसार मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 

प  ‘अ’ 

अनु. . नाव पदनाम 

१ ीमती.सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी.काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी.लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी.दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती.बोरसे वृ ंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी.ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी.िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती.जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी.गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 

 
         उपरो  अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथ े म.न.पा. व द दाखल 

यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाच ेयां या आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा 
स लागार यां या अिभ ायानुसार द.१४/०६/२०२१ ते द.१३/१२/२०२१ पयत सहा म हने कालावधी कर ता 
हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५९८                            वषय मांक – २१ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – लेखा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/१८/का व/५८९/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे े ड ट रेट ंग क न घेणेकामी CARE Ratings Limited 
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या सं थेचे अज केला असून याम ये नमुद के या माण ेमहानगरपािलकेचे पतमापन करणेकामी 
थम वषासाठ  Initial Fees र. .२,००,०००/- + जी.एस.ट .  ध न एकुण र. .२,३६,०००/- (अ र  

र. . दोन लाख छ ीस हजार फ ) इतके दर दलेले  आहे. या सं थेची नेमणुक करणे व येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे तसेच, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस कजरोख ेउभारणीसाठ  
आव यक लेखे मा णत क न घेणे आव यक आहे यासाठ  मे.ए.एन.गावडे एं ड को (सनद  
लेखापाल) यांना एका अिथक वषासाठ  र. .६,०३,९४१/- + अित र  लागू कर या दराने सन 
२०१८/१९ ते सन २०२० ते २१ या ३ वषाचे ताळेबंद प काचे लेखाप र ण क न देणे या 
कामासाठ  एकूण खच र. .२१,३७,९५१/- वीकृत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९५९९                            वषय मांक – २२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – लेखा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३१/का व/९२/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
       वषय – पुणे प रवहन महामंडळ िल. यांना सन २०१९-२० या वषातील व वध कारचे      

              पासेस या रकमा अदा करणेबाबत.. 
वषय .२२ चा वचार द.३०/०६/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६००                            वषय मांक – २३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – क े य, व ुत   

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .क ेका/ व/जा/२६७/२०२१, द.२५/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठ , 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ‘क’ े य कायालयामाफत गवळ माथा येथील वािलट  सकल 
फोरम ऑफ इं डया, भोसर  येथे को वड–१९ लसीकरण व तपासणी क  द.२०/०४/२०२१ पासून सु  
करणेत आलेले आहे. सदर इमारतीमधील व ुत यं णा, संबंधीत देखभाल दु ती, वीजबील, 

जिन संच डझेल याबाबतचे कामकाज करणेबाबत मा. े य अिधकार , ‘क’ े य कायालय यांनी 
या वभागास कळ वले आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर “द चेअरमन वािलट  सकल टेक 
ेिनंग, J/P-10 MIDC” यांचे नावे आहे. सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 

को वड-१९ लसीकरण क  व तपासणी क ाकर ता केलेला आहे. सदर इमारतीचे माहे ए ल २०२१ 
च े र. .२४,९३०/- (अ र  र. .चोवीस हजार नऊशे तीस फ ) इतके वीजबील मनपा माफत अदा 
करणे आव यक आहे. तसेच सदर इमारतीचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे 
वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६०१                            वषय मांक – २४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – क े य, व ुत   

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .क ेका/ व/जा/२६८/२०२१, द.२५/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठ , 

पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेल े परदेशी नाग रक यांना १४ 
दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच को वड केअर सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. ने 
मोशी ािधकरण येथील मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह इमारत द.२०/०३/२०२० पासून 
ता यात घेणेत आलेली आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर मुलींचे वसितगहृ, लॉट-१, से टर-४, 

मोशी यांचे नावे आहे. तर  सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड केअर 
सटर कर ता केलेला आहे. सदर इमारतीचे माहे जानेवार  २०२१ ते ए ल २०२१ पयतचे 
र. .२४,८३०/- (अ र  र. .चोवीस हजार आठशे तीस फ ) इतके वीजबील मनपा माफत अदा 
करणे आव यक आहे. तसेच वसितगृहाचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीजबील 
म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९६०२                            वषय मांक – २५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – क े य, व ुत   

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .क ेका/ व/जा/२६९/२०२१, द.२५/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठ , 

पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले परदेशी नाग रक यांना १४ 
दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच को वड केअर सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. ने 
मोशी ािधकरण येथील मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह इमारत द.२०/०३/२०२० पासून 
ता यात घेणेत आलेली आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर मुलांचे वसितगृह, लॉट-१, से टर-४, 

मोशी यांचे नावे आहे. तर  सदर इमारतीचा वापर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने को वड केअर 
सटर कर ता केलेला आहे. सदर इमारतीचे माहे जानेवार  २०२१ ते ए ल २०२१ पयतचे र. . 

३०,४००/-  (अ र  र. .तीस हजार चारशे फ ) इतके वीजबील मनपा माफत अदा करणे 
आव यक आहे. तसेच वसितगृहाचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीजबील 
म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६०३                            वषय मांक – २६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय   

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/६७०/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  
अ (1 ते 40) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले असलेने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६०४                            वषय मांक – २७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – ब े य, व ुत   

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब े/लेखा/५/का व/२०३/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ       
(१ ते ३) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६०५                            वषय मांक – २८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – फ े य   

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .फ ेका/िन-४/का व/२२३/२०२१, द.२०/०५/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 11) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६०६                            वषय मांक – २९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय   

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/६६९/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 31) 
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मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६०७                            वषय मांक – ३० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – ब े य   

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब केा/५अ/का व/३२९/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कांमां या सोबतच े प  ‘अ’ मधील (1 ते 7) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६०८                            वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत/ यां क    

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/६/का व/४४७/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ (1 ते 
11) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

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

----------- 
ठराव मांक – ९६०९                            वषय मांक – ३२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य BRTS   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/६१८/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका बीआरट एस वभागामाफत पंपर  येथील रे वे वर ल 
इं दरा गांधी उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट करणे व दु ती करणे काम चालु आहे. सदर पुलाची 
दुरा य था झालेली असलेमुळे चरल ऑड ट क न दु ती करणेबाबत थािनक नगरसेवक व 
नाग रक यांनी वेळोवेळ  सदर कामाक रता पाठपुरावा केला आहे. सदर कामाची िन वदा वषयक 

कायवाह  पूण होऊन कामाच ेआदेश ठेकेदार मे.हर युलेस चरल िस टम ा.िल. यांना देणेत आला 
 आहे. िन वदापूव कामे जसे चरल ऑड ट करणे, िन वदा वषयक कामी अंदाजप क, नकाशे व 

आराखडे तयार करणे, तां क मा यता घेणे व िन वदा पूव सभा व इतर िन वदा कायवाह  म ये मदत 
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करणे इ. कामे केली आहेत. तसेच तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पाच े दैनं दन 

कामावर देखरेख ठेवणे इ. िन वदाप यात कामे केलेली आहेत. तथा प सदरचे काम गतीपथावर 

असतांना  देशपातळ वर “कोरोना“ (को वड-१९) महामार मुळे टाळेबंद  जाह र झालेने शासना या 
दशािनदशा माणे काम थिगत करणेत आले होते. या कालावधी म ये कामाची गती मंदा व याने व 

तसेच कामास वेळोवेळ  आले या अडचणीमुळे एकूण कामा या गतीवर प रणाम होऊन कामाचा आदेश 

दलेपासून १५ म ह यां या कालावधीम ये  स थतीत एकूण िन वदा रकमे या फ  १५% काम पूण 

झाले आहे. मे.सी. ह .कांड कं स. यांनी "कोरोना" ( को वड-१९ ) महामार मुळे जाह र झाले या टाळेबंद  व 

तसेच कामास आले या व वध अडचणींमुळे क पाचा वाढलेला कालावधी व क पाक रता देय असलेले  

िन वदाप यात िन त शु क या सव बाबींचा वचार करता यांनी सदर क पावर यापुढे काम करणेस 

असमथता दश वली आहे व "कोरोना" (को वड-१९) महामार मुळे जाह र झालेली टाळेबंद  ह  “दैवी कोप” 

(Force Majeure Event) असलेन े िन वदा अट  व शथ  मधील कलम २.७ (Force Majeure) माणे 

करारनामा आहे या प र थतीत समा  क न सदर क पा या “ क प यव थापन स लागार”  या 
जबाबदार तून मु  करणे तसेच क पाची मह वपूण कागदप े, नकाशे व आराखडे इ. इकड ल 

कायालयात दाखल क न घेणेबाबत वनंती केली आहे. कामाच े क प यव थापन स लागार यांच े

माफत वारंवार पाठपुरावा क न सु दा आव यक मनु यबळ उपल ध क न दे यात येत नाह . यामुळे 

कामा या गतीवर प रणाम होत आहे. यामुळे सदर कामासाठ  मे.सी. ह .कांड कं स. यांची सेवा 
करारना यातील अट  शत नुसार अंितम करणेच े मत आहे. तर  सदरचे पुल दु ती काम मह वपूण 

असलेने तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पाच े दैनं दन कामावर देखरेख ठेवणे, 

मोजमापे तपासणे व देयके तयार करणे इ. क रता “ क प यव थापन स लागार”  यांची उवर त 

कामांकर ता नेमणूक करणे आव यक आहे. सदर क प बांधकाम े ातील त  य / फम मे.युिनसन 

ोजे ट मँनेजमट कं स. यांना सम  सदर क पाच े उव रत  कामाक रता “ क प यव थापन 

स लागार” हणून काम करणेबाबत वचारणा केली असता यांनी काम करणेची तयार  दश वली आहे. 

यानुषंगाने मे.सी. ह .कांड कं स. यांची  सदर कामाक रता  क प यव थापन स लागार हणून 

केलेली िनयु  र  क न यांच े जागी मे.युिनसन ोजे ट मँनेजमट कं स. यांची  नवीन क प 

यव थापन स लागार पद  नेमणूक करणे व सदर कामाक रता देय असले या एकूण फ  पैक  

मे.सी. ह .कांड कं स. यांना करारना यातील Appendix-D नुसार िन वदा पूव कामाक रता फ  अदा 
करणेत आलेली आहे. िन वदा प यात कामाक रता एकुण १.५०% फ  पैक  ०.१६% एवढ  र कम अदा 
केली असुन १.३४% फ  काम न झालेमुळे अदा करणे बाक  आहे. यानुसार उवर त िन वदा प ात 

कामासाठ  असले या १.३४% फ  म ये मे.युिनसन ोजे ट मँनेजमट कं स. यांची िन वदा प यात 

क प यव थापन  क प यव थापन स लागार नेमणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६१०                            वषय मांक – ३३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य ह े य   

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/१२३/२०२१, द.२५/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(३) नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक 
उपाययोजना तातड ने करणेकर ता सदर काम करणे अ यंत आव यक असुन या कामाचा खच 
म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना  िनधी (COVID-19)” या लेखािशषामधून करता 
येईल. भाग .२० संत तुकाराम नगर व वायसीएम हॉ पीटल येथे को वड-१९ अंतगत व वध 
काय मासाठ  मंडप यव था पुर वणे याकामी र. .२२,२१,६७२/- एव या रकमेची िन वदा न 
काढता करारनामा क न थेट प दतीन े मे.लालद प क स शन यांना देणेबाबत मा.अित.आयु  
यांचेकड ल मा य ताव द.१९/०४/२०२१ अ वये मा यता दलेली आहे. यामधील शेरांकना नुसार 
यापुव  अ भागाकड ल कोटेशन नोट स .HZone/Civil/3/2020-2021 या अ वये १०% कमी या 
दराने GST सोडून काम करणेस मा यता दलेली होती याच दराने मे.लालद प क स शन यांना 
उपरो  काम आप कालीन प र थतीत व तातड ची बाब अस याने क न थेट प दतीने काम 
दे यास मा यता दलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता भाग .२० संत तुकारामनगर व 
वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथे को वड–१९ अंतगत व वध काय मांसाठ  मंडप यव था पुर वणे या 
कामांसाठ  मे.लालद प क स शन  यांना िन वदा र. .२२,२१,६७२/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकवीस हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा १०% कमी दराने GST सोडून िन वदा न काढता 
करारनामा क न थेट प दतीने काम करणेस व नेमणूक क न कायारंभ आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६११                            वषय मांक – ३४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य ह े य   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/१२२/२०२१, द.२५/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झालेने 
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(३) नुसार साखरोग िनयं णता ठेवणेकामी आव यक 
उपाययोजना तातड ने करणेक रता सदर काम करणे अ यंत आव यक असून याकामाचा खच 
म यवत  भांडार वभागाकड ल “ कोरोना  िनधी (COVID-19) ”  या लेखािशषामधून करता येईल.  ह 

े ीय कायालया या काय े ात को वड–१९ अंतगत व वध काय मांसाठ  मंडप यव था पुर वणे या 
कामांसाठ   र. .२२,२१,६७२/- एव या रकमेची िन वदा न काढता करारनामा क न थेट प दतीने 

मे.लालद प क स शन यांना देणेबाबत मा.अित. आयु  यांचेकड ल मा य ताव द.१९/०४/२०२१ 
अ वये मा यता दलेली आहे. यामधील शेरांकना नुसार यापुव  ह भागाकड ल कोटेशन नोट स 
.HZone/Civil/3/2020-2021 या अ वये १०% कमी या दराने GST सोडून काम करणेस मा यता 
दलेली होती याच दराने मे.लालद प क स शन यांना उपरो  काम आप कालीन प र थतीत व 
तातड ची बाब अस याने थेट प दतीने काम दे यास मा यता दलेली आहे. उपरो  बाबींचा 
वचार करता ह े ीय कायालया या काय े ात को वड–१९ अंतगत व वध काय मांसाठ  मंडप 

यव था पुर वणे या कामांसाठ  मे.लालद प क स शन  यांना िन वदा र. .२२,२१,६७२/- (अ र  



23 
 

र. .बावीस लाख एकवीस हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा १०%  कमी दराने GST सोडून िन वदा न 

काढता करारनामा क न थेट प दतीने काम करणेस व नेमणूक क न कायारंभ आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६१२                            वषय मांक – ३५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय   

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/३७२/२०२१, द.२२/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/FZ/41/03/2020-21 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत वाड .११ मधील वामी ववेकानंद मैदानावर वाढ व काश यव था 
करणेकामी  मे.के.के. इं जिनअर ंग स ह सेस िन.र. .50,14,016/- (अ र  र. .प नास लाख चौदा 
हजार सोळा फ )  पे ा 25.1% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .37,55,498/-  पयत 
काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९६१३                            वषय मांक – ३६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय   

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/३७३/२०२१, द.२२/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .37-05/2020-2021 अ वये क े ीय 
कायालयअंतगत नेह नगर मशानभूमी येथे व ुत दा हनी बस वणेकामी  मे. ह जन एंटर ायजेस 
िन.र. .1,33,92,841/- (अ र  र. .एक कोट  तेहतीस लाख या  ाव हजार आठशे ए केचाळ स 
फ )  पे ा 9.3% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,21,47,307/-  पयत काम क न 

घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६१४                            वषय मांक – ३७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय   

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/३७१/२०२१, द.२२/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/FZ/41/01/2020-21 अ वये भाग .११ 
मधील वामी ववेकानंद हॉल ते थर या स चौका कडे जाणा-या र याचे UTWT प तीने 
काँ ट करण करणे या कामात अडथळा येणारे व ुत खांब, फडर पलर व भूिमगत केबल 
हलवीणेकामी  मे.के.के.इं जिनअर ंग स ह सेस िन.र. .74,12,427/- (अ र  र. .चौ-या र लाख बारा 
हजार चारशे स ावीस फ )  पे ा 25.1% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .55,51,908/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९६१५                            वषय मांक – ३८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय   

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/३५८/२०२१, द.२१/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-12/2020-2021 अ वये फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग .13 मधील अमरधाम मशानभूमी म ये पयावरणा या ीने नुतनीकरणाची 
कामे करणेकामी (सन 2020-2021) मे.िश पा इले क स ड कंपनी िन.र. .62,69,448/- (अ र  
र. .बास  लाख एकोणस र हजार चारशे अ ठेचाळ स फ )  पे ा 7.2% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .58,18,048/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६१६                            वषय मांक – ३९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/०४/का व/३५०/२०२१,  

       द.२७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपाचे यशंवतराव च हाण मृती णालय पद यु र सं था येथे 
िल वड मे डकल ऑ सजन लांटची उभारणी क न णालया या मागणीनुसार पुरवठा 
करणेकामी आदेश .वैदय/११/का व/९५२/२००७ द.०८/११/२००७ अ वये मे.गॅब एंटर ायजेस, 

पंपर  यांना कळ व यात आले होते. यानुसार मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांनी िल वड मे डकल 
ऑ सजन लांटची उभारणी क न द.०९/०१/२००९ पासुन िल वड मे डकल ऑ सजन १० KL 

लांट उपभारणी क न  गॅस पुरवठा सु  केलेला आहे. तसेच द.२६/०८/२०२० चे आदेशा वये 

न याने २० KL लांट मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांनी न याने सु  केलेला आहे. स याची को वड-
१९ ची प र थती वचारात घेता िल वड ऑ सजनचा खप मोठया माणात वाढलेला आहे. 
मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांचे बील थक याने व े ड ट िलिमट संप याने द.२५/०४/२१ रोजी 
िलंडे लांट (गॅस उ पादक) मधुन वायसीएम णालय व जंबो हॉ पीटल येथे होणारा ऑ सीजन 

पुरवठा खंड त करणेत येईल, असे फोन ारे व ई-मेल ारे कळ वलेले होते. स याची कोवीड-१९ ची 
आपतकालीन प र थित पाहता/ऑ सीजनची ती  कमतरता पाहता ता पुर या व पात वशेष 
तातड ची बाब हणुन मे.गॅब एंटर ायजेस यांना र. .३० लाख फ  आगाऊ र कम बन याजी 
देणेत आलेली अस याने काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६१७                            वषय मांक – ४० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान  

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१६/का व/१९८/२०२१, द.२५/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील Appointment of Principal Consultant for 

Managing the City Transformation Office (Execution Phase) aimed at  driving Key City चे 
कामकाजासाठ  िस द केले या िन वदा .०८/२०२०-२१ चे कामकाजाकर ता स लागार हणून 
मे.Palladium Consulting India Pvt. Ltd. यांची १२ म हने   (१ वष) कालावधीकर ता नेमणूक 
करणेस व यासाठ  लघु म र. .२,८९,९९,९९२/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणन वद लाख 
न या नव हजार नऊशे या नव फ ) करां यितर  अंदाजप क य दरापे ा १.७७% ने 

कमीया माणे येणा-या य  खचास व मे.Palladium Consulting India Pvt. Ltd. यांचेशी 
कामकाजाचा १२ म हने (१ वष) कालावधीसाठ  करारनामा क न कामकाज करणेस मा यता 
देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत सं थे या कामाक रता १ वष कालावधीसाठ  
र. .२,८९,९९,९९२/-(अ र  र. .दोन कोट  एकोणन वद लाख न या नव हजार नऊशे या नव 
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फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६१८                            वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३७४/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/3/2020-21अ वये भाग .३ मोशी  म ये 
थाप य वषयक  दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.अ य एंटर ायजेस 

िन.र. .29,98,657/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव हजार सहाशे स ाव ण फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,86,957/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,86,957/- पे ा 34.10% कमी हणजेच 
र. .19,68,405/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण 
र. .19,89,716/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६१९                            वषय मांक – ४२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत/यां क   

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/२८८/२०२१, द.१८/०५/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ      
(1 ते 3) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

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

----------- 
ठराव मांक – ९६२०                            वषय मांक – ४३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.नीता पाडाळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/८८५/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/66/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 
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वा हेकरवाड  भागातील मंगली गाडन, िचंतामणी मु य र याला न याने दुभाजक व फुटपाथ 
करणेकामी मे. भालेराव क शन िन.र. .66,16,554/- (अ र  र. .सहास  लाख सोळा हजार 
पाचशे चौ प न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,98,904/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .65,98,904/- 

पे ा 21.85% कमी हणजेच र. .51,57,043/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .17,650/- = एकुण र. .51,74,693/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६२१                            वषय मांक – ४४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/८८४/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/64/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 
रावेत भागातील िशंदेव ती चौक ते पा याची टाक , सेले ट अल समोर ल र ता व एस.बी.पाट ल 
शाळे समोर ल र याला फुटपाथ करणेकामी मे.के.पी.क शन िन.र. .91,29,761/- (अ र  र. . 
ए या नव  लाख एकोण ीस हजार सातशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .91,12,111/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .91,12,111/- पे ा 34.99% कमी हणजेच र. .59,23,783/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,650/- = एकुण र. .59,41,433/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६२२                            वषय मांक – ४५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/०८/का व/९४३/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

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

वाढत असुन याकर ता Inj Tocilizumab 80Mg  ची मो या माणात मागणी होत आहे तथापी 
आव यक या माणात पुरवठा होत नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे 
खरेद  करणे आव यक आहे. मा. ज हािधकार , पुणे  यांनी सदर इंजे शन पुरव या कर ता 
वेळोवेळ  आदेश पार त क न Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दल े होते. 
या माणे मनपाचे कोवीड हाँ पीटल कर ता मे.एम.एम.फामा. िचंचवड या पुरवठाधारकाकडुन एकुण 

10 Vials थेट प दतीने एकुण र. .68,068/- (अ र  र. . आडुस  हजार आडुस  फ ) ची खरेद  
कर यात आलेली आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, सावजिनक 
आरो य वभाग अिधसुचना द.१३/०३/२०२० व द.१४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा 
२००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३)(क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार मे.एम.एम.फामा. 
िचंचवड या पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९६२३                            वषय मांक – ४६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/१८/का व/२८१/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       महानगरपािलके या सव णालयामधील (८ णालय) ीरोग वभागासाठ  Cervical 

Screening a Government Health चालु करणेकर ता वै कय वभाग यांनी दले या मागणीनुसार 
आव यक सा ह य/उपकरण Cervicoscope १० नग पुरवठा करणेसाठ  ई-िन वदा सुचना मांक 
४९/२०२०-२१ अ वये लघु म िन वदाकार म.टेकिलड इ ा ोजे ट ा.िल., पुणे यां याकडुन ती 
नग र. .८,५०,०००/- + GST  माणे १० नग खरेद कामी र. .८५,००,०००/- + GST  इतका खच 
अपे त आहे. सदरचे ा  दर हे अंदाजप क य एकुण र. .११,५०,०००/- + GST  पे ा २६.०९% 
ट केने कमी अस याने ा  दर वकृत कर यात आले आहे. यानुसार म.टेकिलड इ ा ोजे ट 
ा. िल.,पुणे यां याकडुन आव यक सा ह य/उपकरण Cervicoscope १० नग खरेद कामी होणा-या 

एकुण र. .८५,००,०००/- (अ र  र. .पं याऐंशी लाख फ ) पे ा + GST चे खचास व संबंधीत 
पुरवठाधारकाशी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
 
 



29 
 

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

ठराव मांक – ९६२४                            वषय मांक – ४७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२१२/२०२१, द.३१/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 

67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center 

येथील ण तसेचिनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ाउपल ध क न देणेकामी ई 

िन वदा सूचना मांक10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  

यानुसार एकूण15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- 

ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारच/ेरा ीच ेयापैक  या वेळेस कमाल 

जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरच ेपा क अहवाल वचारात घेऊन 

नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .6,98,280/- (अ र  र. . सहा लाख अ ठया नव हजार दोनशे 

ऐंशी फ ) च ेखचास मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल बड हॅली यांचेबरोबर काय र करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६२५                            वषय मांक – ४८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२१३/२०२१, द.३१/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना  द.14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41व50), महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 

67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center 

येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ाउपल ध क न देणेकामी   ई 

िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  

यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून र. .230/- 

ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारच/ेरा ीच ेयापैक  या वेळेस कमाल 

जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरच ेपा क अहवाल वचारात घेऊन 

नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .6,71,600/- (अ र  र. .सहा लाख ए काह र हजार सहाशे 
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फ ) च ेखचास मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल िशवनेर  यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६२६                            वषय मांक – ४९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२१४/२०२१, द.३१/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

              भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द.14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41व50), महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 

67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center 

येथील ण तसेचिनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई 

िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  

यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून र. .230/- 

ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारच/ेरा ीच ेयापैक  या वेळेस कमाल 

जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरच ेपा क अहवाल वचारात घेऊन 

नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .5,95,930/- (अ र  र. .पाच लाख पं या नव हजार नऊशे 

तीस फ ) च ेखचास मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल राजवधन यांच ेबरोबर काय र करारनामा क न 

घेणेस देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६२७                            वषय मांक – ५० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२१५/२०२१, द.३१/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द.14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41व50), महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व 
कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व Institutional 

Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा 
उपल ध क न देणेकामी  ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर 
र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. 

यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन 
ित य  व द.19/04/2021 पासून र. .230/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत 
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पुरवठादारांनी ित दन दुपारच/ेरा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे 
यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन वषया या स व तर 

तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .16,03,560/- (अ र  र. .सोळा लाख तीन 
हजार पाचशे साठ फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे. ाईट केट रंग स हसेस यांचेबरोबर 

काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६२८                            वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२१७/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

              भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना  

द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41व50), महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व 

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण 
व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म 
दर र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. 

यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन 
ित य  व द.19/04/2021 पासून र. .230/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत 

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

कालावधीम ये होणा-या र. .34,46,320/- (अ र  र.  चौतीस लाख शेहेचाळ स हजार तीनशे वीस 
फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.जोशी बंधू केटरस यांचेबरोबर काय र करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६२९                            वषय मांक – ५२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२१६/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

              भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41व50), महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व 

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेचिनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण 
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व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म 
दर र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. 

यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन 
ित य  व द.19/04/2021 पासून र. .230/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत 

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

कालावधीम ये होणा-या र. .4,47,334/- (अ र  र. .चार लाख स ेचाळ स हजार तीनशे चौतीस 
फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल ऐ या यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६३०                            वषय मांक – ५३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/९३/२०२१, द.२७/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ 
व ८/२०१७-१८ िस द क न म.न.पा.चे “अ”, “ब”, “क”, “ड”, “इ”, “फ” “ग” व “ह” े य 
कायालया या काय े ातील र ते/गटस साफसफाई करणेकामी कमान वेतन दराने कामगार 
उपल ध करणे याकामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा शु कावर िन वदा 
माग व यात आली होती. यानुसार ८ े य कायालयाकडे कमान वेतन दरानुसार ७ 
सं थांमाफत १५२९ सफाई कामगार पुर व यात आलेले आहे. या ७ सं थापैक  तावात नमुद १ 
ते ५ सं थांचे कामाची मुदत दनांक २६/१२/२०१९ व ६ ते ७ सं थांची कामाची मुदत 
द.३१/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ याने, यांना अनु मे द.२५/०३/२०२१ व द.31/03/2021 

अखेरपयत मुदतवाढ देणेत आली आहे.  सदरची मुदतवाढ संपु ात येत असलेने व मनु यबळा दारे 
र ते/गटस साफ सफाई कामाची न वन िन वदा र  करणेत येवुन, फेरिन वदा कामकाज सु  

असून, याकामकाजाकर ता अंदाजे ३म हने कालावधी लागणार असलेन,े सदर कामास कमान ३ 
म हने कालावधीकर ता तथा िन वदा या पुण होवून य  कामकाज सु  होईल यापैक  जे 
थम होईल तोपयत मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या र. .8,52,70,395/-  इतके अथवा य  

होणा-या खचास मा यता िमळणे तसेच संबिधतांबरोबर 3 म हने कालावधीचा कंवा टडर मंजूर 
झाले तर दो ह पैक  याची मुदत अगोदर संपेल या माणे करारनामा क न घेणे तसेच यांना 
कामाचे आदेश देणे कर ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर , अ. .१ ते ५ वर ल सं थेचे कामास द.२६/०३/२०२१ 
पासून २५/०६/२०२१ पयत तसेच अ. . ६ व ७ वर ल सं थांचे कामास द.०१/०४/२०२१ ते 
३०/०६/२०२१ पयत मुदतवाढ दे यास व याकामी एकूण र. .८,५२,७०,३९५/- (अ र  र. .आठ 
कोट  बाव न लाख स र हजार तीनशे पं या नव फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६३१                            वषय मांक – ५४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – YCMH 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . YCMH/७/का व/७५४/२०२१, द.०२/०६/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             यशवंतराव च हाण मृती णालयाचे सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप कातील थायी 
आ थापना लेखािशषावर ल र. .६६,००,००,०००/- (अ र  र. .सहास  कोट  फ ) मधून 
र. .१,५०,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  प नास लाख फ ) र दान िश बर (अ पोपहार) 
या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९६३२                            वषय मांक – ५५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१      

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

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

         भाग .१ िचखली मधील धमराजनगर मधील मनपा या मंजूर वकास योजनेतील 
१८.०० मी. ं द र याची जागा रतसर मनपा या ता यात आलेली आहे. प रसरातील लोकसं या 
मो या माणावर वाढली असून मनपाचे मह वकां ी क प जसे, संतपीठ, म ट पेशािल ट 
हॉ पीटल इ. या भागातच ता वत आहेत. स य थतीत या क पाकडे जाणारा र ता हा 
गावातून जात अस याने र याची ं द  फार कमी आहे व उपरो  क प पुण झाले नंतर 
प रसरातील वाहतुक त मो या माणावर वाढ होणे अपे त आहे. सदरची बाब वचारात घेता  
पयायी ड .पी.र ता वकिसत करणे मह वाचे आहे. तर  धमराजनगर मधील १८.०० मी.ड .पी.र ता 
वकिसत करणेक रता सदरचे काम वैिश पुण व पाचे झालेने व यात मनपा या व वध 
वभागाचे अंदाजप कांचा समावेष क न एक त अंदाजप क तयार करावयाचे आहे. र याचे 
स व तर सव ण करणे, मातीचे प र ण करणे, स व तर नकाशे व आराखडे तयार करणे 
थाप य जलिन:सारण व पाणीपुरवठा वभागाचे अंदाजप क तयार करणे, तां क मा यता घेणे 

व िन वदा पुव सभा तसेच इतर िन वदा कायवाह  म ये मदत करणे इ िन वदा पुव कामे तसेच 
तां क या आराख या माणे य  काम क न घेणे, क पाच े दैनं दन कामावर देखरेख 
ठेवणे इ िन वदा प ात कामे करणेक रता क प यव थापन े ातील अनुभवी फम मे.पे हटेक 
क स टंटस यांची नेमणूक करणे व यांना याकामी मनपा चिलत दरानुसार देय असलेली फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.            

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६३३                            वषय मांक – ५६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१      

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

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

        भाग .२० मधील तावात नमूद कामां या वाढ/घट वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९६३४                            वषय मांक – ५७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राजू बनसोडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह मधील कोरोना बािधत णांना म.न.पा 
णालयात/ को वड सटर म ये ने-आण करणेसाठ  ६+१ आसन मता असलेली वाहने पुरवठा 

करणेकामी उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यां यामाफत द.१८/०५/२०२१ चे 
प ा वये मे. अथव टूस & ह स ह एज सी पुर वणेत करणेत आलेली आहे. या एज सी 
माफत कोरोना वषाणूचा ादुभाव कमी करणेकामी महानगरपािलकेमाफत करणेत येत 
असले या उपाययोजना क रता वै क य वभागा या मागणीनुसार व आदेशानुसार वाहने भाडे 
त वावर उप ादेिशक प रवहन कायालयाकड ल मंजूर दर र. .४१००/- ित दन वातानुकूलन 
वर हत या माणे ५ वाहने ३ म ह यांक रता (९० दवस) थेट प तीने करारनामा न करता 
पुरा वणेस व येणा-या र. .१८,४५,०००/-(अ र  र. .अठरा लाख पंचेचाळ स हजार फ ) 
खचास मा यता देणेत येत आहे.            

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९६३५                            वषय मांक – ५८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१      

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.नीता पाडाळे यांचा ताव –  

       मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३६५ द.१०/०२/२०२१ पशुवै कय वभागात 
शहरातील मोकाट भट या कु यांची सं या िनयं त ठेवणेक रता वान संतती िनयमन श या 
काय म राब वणेक रता ई िन वदा .८/२०१९-२०२० ारे एकूण ४ सं थांची नेमणूक करणेत 
आलेली आहे. यापैक  कायरत सं था अनु मे १) मे.एिनमल वे फेअर असो., न व मंुबई       
२) मे.सोसायट  फॉर द हेशन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनमल लातुर ३) म.जे सी मथ ऍिनमल 
वेलफेअर ट सातरा या ित ह  सं था या कामकाजाची मुदत संपत आ याने वर ल ठरावा वये 
मुदतवाढ आदेश िनगत कर यात आलेले आहेत. तथा प नमुद ठरावात कामकाजाची मुदत 
द.१६/०१/२०२० रोजी संपु ात आलेचे इकड ल नजरचुक ने मु त झालेले आहे. वा त वक सदर 
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मुदत द.१५/०१/२०२१ रोजी संपलेली आहे असे मु त होणे आव यक होते तसेच उ  ित ह  
सं थां या कामाची मुदत द.१६/०१/२०२० पासून एक म हना कंवा न वन सं थांची नेमणूक होई 
पयत मुदतवाढ हा आशय देखील नजरचुक ने मु त झालेला आहे. तर  नमुद दो ह  तारखा 
वभागा या नजरचुक मुळे न द झालेली अस याने याच दु ती करणे आव यक आहे. यामुळे 
सदर या ठरावातील नमूद तारखा या द.१६/०१/२०२० ऐवजी द.०५/०१/२०२१ व 
द.१६/०१/२०२० ऐवजी द.१६/०१/२०२१ अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

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

 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१०८६/२०२१  
दनांक - १०/०६/२०२१     
                        

                                              
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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( . था/िन/ह-मु य/६७०/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .२६ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/२०३/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/२२३/२०२१ द.२०/०५/२०२१ वषय .२८ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/६६९/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .२९ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/३२९/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .३० चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/४४७/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .३१ चे लगत) 
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( . वमुका/८/का व/२८८/२०२१ द.१८/०५/२०२१ वषय .४२ चे लगत) 

 
 


