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

कायप का मांक – २०८ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – १७/०२/२०२१                                वेळ – दु.०२.३० वा. 
 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक १७/०२/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत 
खालील माणे स मा. सद य सभागृहात उप थत होते.  

 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश  
३. मा.लांडगे राज  कसनराव 
४. मा.पंकज द ा य भालेकर 
५. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७.    मा.कदम शिशकांत गणपत  
८.    मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
९.    मा.संतोष बबन कांबळे 
१०.   मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
११.   मा.बुड सुवणा वकास 
१२.   मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

 

       यािशवाय मा. वकास ढाकण े– अित.आयु (१), मा.अ जत पवार – अित.आयु (२), 
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.पवार – उपसंचालक नगररचना, 
मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, 
मा.खोत – उप आयु , मा.भालकर, मा.सवणे, मा.तांबे, मा.खाबडे – सह शहर अिभयंता, 
मा.लडकत – .सह शहर अिभयंता, मा.देशमुख, मा.िशंदे, मा.बोदडे – सहा यक आयु ,  
मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.पाट ल – ाचाय, औ. .क , मा.पोमण – 
मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै कय अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ओंभासे, 
मा.ग टुवार, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.वाघंुडे, मा.काळे, मा.टकले – कायकार  अिभयंता, मा.हराळे, 

मा.देशमुख, मा.पानसरे, मा.तावडे – शासन अिधकार  तथा भार  े य अिधकार , मा.बहुरे, 
मा.मेमाणे – शासन अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा 
अिधकार , मा.गोफणे – सहा.आरो य/वै कय अिधकार  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 आले –  
 
वषय .७९) मोशी कचरा डेपोतील जु या डं पंग केले या कच-याचे बायोमायिनंग करणे 

बाबतचा ठराव .८४१५ वषय .५४ द.१०/२/२०२१ म ये दु ती करणेबाबत. 
– मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील महानरपािलके या मालक ची  
सावजिनक वाचनालय बचत गटांना सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेबाबत. -– 
मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८१) नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला दन साजरा करणेबाबत. - 
मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८२) नागर  सु वधा क  थालांतर करणेस मा यता िमळणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, 
मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८३) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .१४ द.१६/०२/२०२१ ला मा यता देणेबाबत. 
- मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८४) व छ भारत अिभयान अंतगत अ भाग नगरसद यांचा माहे माच/ ए ल 
२०२१ म ये चं दगढ येथे आयो जत करणेत येणा-या अ यास दौ-याचे खचास 
मा यता देणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८५) फ भाग सिमती सद यांना व छ भारत अिभयान अंतगत नगरसद यांचा 
ज मू व का मर येथे आयो जत करणेत येणा-या अ यास दौ-याचे खचास 
मा यता देणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८६) सौ. ृितका थमेश मुंगी यांची महापािलके या मा हती व तं ान वभागाम ये 
सीएसआर सहा यक स लागार या पदावर कालावधी वाढणेबाबत. -  मा.राज  
लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा भाग .२५ येथील पुनावळे गावठाण 
यायामशाळा ह  रणखांब िम  मंडळ पुनावळे कोयते व ती ता.मुळशी, ज.पुणे 
या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेबाबत. - 
मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .८८) मा. थायी सिमती सभा आयोजनाबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे 
यांचा ताव. 

---------- 
अ)    मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२०६) द.०३/०२/२०२१ व ०८/०२/२०२१   

चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ)    मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२०७) द.१०/०२/२०२१ चा सभावृ ांत  

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 
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ठराव मांक – ८४२८                              वषय मांक – ०१ 
दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/३३४/२०२०, द.२१/१०/२०२० 

वषय - Covid 19 Jumbo Facilities Center उभारणेबाबतचा िनधी िमळणेबाबत.   

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४२९                              वषय मांक – ०२ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – ब े य, थाप य 

सुचक – मा.आरती च ध े     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .अ े/ था/का व/०८/०२/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग ं .१६ आकुड  हॉ पटलचे व तार करण 
करणे (ट पा २)[ब थाप य वषयक कामे,(क) फिनचर वषयक कामे] या कामासाठ  
वा तू वशारद/ क प स लागार  नेमणूक करणेबाबत  सदर क प वैिश यपूण असले कारणाने 
नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे, िन वदा िस  करणे 
तसेच िन वदा पुव व िन वदा प ात ह  सव कामे करणेसाठ  वा तु वशारद तसेच क पावर 
देखरेख ठेवणे, दैनं दन मोजमाप घेणे, देयके तपासणे या कामासाठ  क प स लागार यांची 
नेमणूक करणे अ याव यक आहे. सदर बाबत मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर/ स लागार 
यां याकडून दरप क माग व यासाठ  द.२९/०९/२०२० रोजी कोटेशन नोट स िस  करणेत 
आली होती. सीलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम मुदत द.०३/१०/२०२० रोजी 
पयत एकूण ०३ सीलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत. सदर कोटेशन द.०५/१०/२०२० रोजी  
३.०० वाजता उघड यात आले असून  याअनुषंगाने ३ िसलबंद कोटेशन यांचा तुलना मक त ा 
सोबत सादर कर यात आला आहे. सदर तूलना मक त यानुसार मे.शिश भू असोिसएट यांनी 
लघु म दर 2.00% (जीएसट   सोडून) सादर के याचे दसून येते, सबब पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या भाग ं .१६ आकुड  हॉ पटलचे व तार करण करणे. (ट पा २) [ब थाप य 

वषयक कामे,(क) फिनचर वषयक कामे] वा तू वशारद/ स लागार नेमणूक करणेबाबत या 
कामासाठ  मे.शिश भू असोिसएट यांची लघु म दर 2.00% नुसार िन वदापूव व िन वदाप ात 

वा तू वशारद व क प स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  2.00 % 

(जीएसट   सोडून) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४३०                             वषय मांक – ०३ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/BRTS/१०७/२०२१, द.०२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/08/2020-2021 अ वये िनगड -दापोड  या 
बीआरट एस कॉर डॉर वर ल डेड केटेड लेनची व बस टॉपची दु ती अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .1,48,23,968/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठेचाळ स लाख तेवीस हजार 

नऊशे अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,47,86,168/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,47,86,168/- पे ा 
34.00% कमी हणजेच र. .97,58,871/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .37,800/- = एकुण र. .97,96,671/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

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

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

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

ठराव मांक – ८४३१                             वषय मांक – ०४ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/७३/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .7/29/2020-2021 अ वये सन २०१८-१९ साठ  

जल े  .बी/५ अंतगत वा हेकरवाड  येथ े पाईन रोड लगत डझाईन माणे ड .आय वतरण निलका 
पुर वणे व टाकणेकामी के पी क शन िन.र. .31,42,174/- (अ र  र. .एकतीस लाख बेचाळ स 

हजार एकशे चौ-याहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .31,42,174/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,42,174/- पे ा 
18.99% कमी हणजेच र. .25,45,475/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .25,45,475/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४३२                             वषय मांक – ०५ 

दनांक – १७/०२/२०२१      
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अपणा डोके, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२२ 

द.२८/०१/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील भोसर  जलतरण तलाव 
यायामशाळा व पंपर  कॅ प यायामशाळा सेवा शु क त वावर कराराने 
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चाल वणेस देणेबाबत..  

वषय .५ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४३३                             वषय मांक – ०६ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .उ ान/६/का व/८५/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       वषय - मनपाचे ह े ीय कायालयांतगत भाग .३० मधील व वध उ ाने देखभाल  

              करणेबाबत.   

वषय .६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४३४                             वषय मांक – ०७ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/८/का व/१२/२०२१, द.२५/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल इमारतीचे 
भाडे ित महा र. .८,७७,०२९ िन त केले असून यास मा.उ च यायालय मंुबई यांचेकडून 
मंजुर  िमळालेली आहे. मे. ज हा व स  यायालय पुणे यांचे प  मांक १८४५/२०१९, 

द.७/३/२०१९ अ वये यायालयास आव यक कायालय व फिनचर  यांचे ा प आराखडे तयार 

क न या माणे ताव सादर कर यास कळ व यात आले होते.  यानुसार आव यक असणारे 
फिनचर व यानुसार ा प आराखडे मे. यायालयाला सादर करणेत आलेले आहेत तर सदर 
फिनचर कर ता येणारे पाच कोट  खचास मा.महापािलका सभा ठराव .४२२, द.२० जून २०१९ 
अ वये शास कय मा यता घेतलेली आहे. कायकार  अिभयंता (सा. बा. वभाग पुणे) यांना 
सदर खचानुसार फिनचरचे वाजवी भाडे िनधार त क न दे याबाबत कळ व यात आले होते. 
सा.बा. वभागाने फिनचरचे भाडे िनधा रत केले जात नस याबाबत सम  सांिगत यानुसार 
मनपाचे उप संचालक नगररचना यांचेकडून फिनचरचे भाडे िनधा रत करणेत आलेले आहे, 

यानुसार सा.बा. वभागाने िन वळ जागेच े ठर वलेले भाडे र. .८,७७,०२९/- व उप संचालक 
नगररचना यांनी फिनचर कर ता होणा-या संभा य खचानुसार  र. .४,२६,२००/- भाडे िनधा रत 
केलेले आहे. सदर भाडे यो य असलेबाबत सा. बा. वभाग पुणे यांनी २७/२/२०२० चे प ानुसार 

कळ वले आहे.  या माणे एकुण र. .१३,०३,२२९/- (अ र  र. .तेरा लाख तीन हजार दोनशे 
एकोणतीस फ ) आकारणी केलेली आहे. व सदर भाडे मे. यायलयास फिनचर या 
आराख यासह कळ वलेले आहे. पंपर  िचंचवड अँड होकेट बार असोिशएशन यांनी फिनचर सह 

मनपाने कळ वलेले भाडे दे याबाबत महारा  शासना या व  वभागाने असमथता य  के याने कोट 

थलांतराचा  गंभार  होत आहे असे कळ वल े आहे याबरोबरच मा. थायी सिमती सभा ठराव 

.८०८९, द.१३/०१/२०१९ नुसार सदर इमारत फिनचरसह नाममा  भाडे दराने दे यास मा यता देणेत 

आलेली आहे. महारा  महापािलका अिधिनयम ७९ ड नुसार चिलत बाजारभावानुसार  भाडे घेणे 



6 
 

आव यक आहे. पंपर  िचंचवड अँड होकेट बार असोिशएशन यांची मागणी व मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .८०८९, द. ३/०१/२०१९ मधील आशय पाहता पंपर  िचंचवड महापािलका ह म ये नागर कांची 
िनकड ल ात घेता मनपाच ेवतीने फिनचर क न दे यास व सावजिनक बांधकाम वभागाने िनधा रत 

केलेले व मे. यायलायाने मा य केलेले र. .८,७७,०२९/- भाडे आका न मे. यायलयास जागा देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४३५                             वषय मांक – ०८ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – इ े य, व ुत 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .इ का/ व/३६/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या इ े ीय कायालयांतगत भोसर  गावठाण भाग .७ मधील स ह .१ येथ े

आंतररा ीय कु ती िश ण क ाची थाप य वभागामाफत उभारणी करणेत येत आहे. सदर क ा या 
इमारतीमधील वीजसंचमांडणीस उ चदाब वीजपुरवठा करणेकामी व वीजभार मंजुर बाबत 

म.रा. व. व.कंपनीकडे प यवहार केला असता यांचेकड ल ा  मंजुर कोटेशन/अंदाजप का नुसार 

( ाहक .170149052150) (SE/GKUC/T/HT/NEW/DDF-1.3%/Bhosari/20-21/151/00402 Date 

25/01/2021) अंदाजप क य र कमे या १.३% पयवे क य शु क र. .२३,९९१/- सुर ा ठेव 

र. .१३,०४,९८२/- व इतर चाजस असे एकुण र. .१३,४१,३५०/- अदा करणेस कळ वल ेआहे. सदरची 
र कम म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे आव यक आहे. सदरचा खच व ुत मु य कायालयाकड ल 

म.रा. व. व.कं.िल/महापारेषण/ य थ सं थाकर ता सुपर ह जन चाजस व व ुत िन र ण फ  अदा 
करणे या महसुली लेखािशषामधुन करणेत येणार आहे. सदर ठकाणी उ चदाब वीजपुरवठा घेणे व 

वीजभार मंजुर कामी म.रा. व. व. कंपनीकड ल ा  मंजुर अंदाजप का नुसार १.३% पयवे क य शु क 

र. .२३,९९१/- सुर ा ठेव र. .१३,०४,९८२/- व इतर चाजस असे एकुण र. .१३,४१,३५०/-(अ र  र. .तेरा 
लाख ए केचाळ स हजार तीनशे प नास फ ) म.रा. व. व.कंपनी िलिमटेड यांस अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४३६                             वषय मांक – ०९ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  .मा य/िश/५/का व/१३३/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागांतगत  मा यिमक व ालयातील 

व ा यासाठ  ीम.अ नी अमोल वाघमारे, पारकल लासेस पुणे यांचेमाफत ह ता र सुधारणा 
क प राब वणेकामी येणारा खच र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) खचास मा यता देणेत 

येत आहे.  

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



7 
 

ठराव मांक – ८४३७                             वषय मांक – १० 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . वमुका/६/का व/५२/२०२१, द.१५/०१/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या दुरसंचार वभागाकड ल िन.नो.  26/04-2020/21 अ वये सव कायालये ISDN-

PRI LINE  ने जोडणे व बल अदा करणेकामी  मे.टाटा टेिल स ह सेस िल िन.र. .96,00,000/- (अ र  

र. .शहा नव लाख फ ) पे ा AT PAR  या दराने ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४३८                             वषय मांक – ११ 
दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .मभां/१५/का व/३९/२०२१, द.०१/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) 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 तसेच य ं ना वमनपा व शासनाने ि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 पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण15 पुरवठादार िन त करणेत 

आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या 
लागणा-या र. .180/- ि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 सटरच े

पा क अहवाल वचारात घेऊन नमुद कालावधीम ये होणा-या र. .17,28,000/- (अ र  र. . सतरा 
लाख अ ठावीस हजार फ ) च ेखचास काय र मा यता व मे.जोशी बंध ूकेटरस यांचेबरोबर काय र 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४३९                             वषय मांक – १२ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च घे 

संदभ – मा.सह शहर अिभ.( व/यां) यांचे प  . वमुका/६/का व/१५१/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभ.( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .36/1-2020/21 अ वये मनपा या े ीय कायालय,े 

व वध कार या इमारती, सब टेशन, नाटयगृहे, णालये व दवाखाने इ. ठकाणी ऍटोमॅट क फायर 
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ए स ट ं युशर बस वणेकामी मे. जजाई एंटर ायजेस िन.र. .44,62,650/- (अ र  र. .च वेचाळ स 

लाख बास  हजार सहाशे प नास फ ) पे ा 1.50% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स 

अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४४०                             वषय मांक – १३ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२७३/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/55/2020-21 अ वये भाग .२  बो-हाडेवाड  

मधील हजारेव ती व आ हाट व ती प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.ए.आर.संगतानी 
िन.र. .41,22,211/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख बावीस हजार दोनशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,49,911/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,49,911/- पे ा 28.99% कमी हणजेच र. .28,75,842/- + 

रॉय ट  चाजस र. .17,243/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .29,65,385/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 

अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

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

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

ठराव मांक – ८४४१                             वषय मांक – १४ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१०७/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी, 
किन  िनवासी, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट युट , आय.सी.यु  व बी.ट .ओ डॉ टरां या  र  

पदांकर ता  द.१८/०१/२०२१, व द.२५/०१/२०२१  रोजीच े Walk In Interview  कर ता उप थीत 

उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी-२, किन  िनवासी-६, वै कय अिधकार  आय.सी.यु-२ व िश ट युट -१ 
असे एकूण- ११ उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतच े प  अ म ये 

नमुद केले या  व र  िनवासी-२, किन  िनवासी-६, वै कय अिधकार  आय.सी.यु-२ व िश ट युट -१ 
 उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाच ेतारखेपासून  िनयु  करणे व 

यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४४२                             वषय मांक – १५ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मसाभां/५/का व/१३३/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       वषय - ऑटो ल टर (DCH) संचािलत  पश हॉ पीटल यांचे अित र   

               मनु यबळाबाबत... 
वषय .१५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ८४४३                             वषय मांक – १६ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – वै कय  
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/२/का व/७९/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये स या कोराना (Covid-19) या साथरोगाने 

थैमान घातलेले आहेत दवस दवस णांची सं या वाढत चाललेली आहे. यामुळे उपल ध यं णा 
अपुर  पडत आहे. यासाठ  मा.आयु  यांच े मा यतेने महानगरपािलके या वतीने अ णासाहेब मगर 

टेड यम येथ े८०० बेडसाठ  जंबो णालाय उभारणेत आलेले आहे. सदर णालय स या तयार झालेल े

आहे. णालयाम ये तयार करणेत आले या लॅबोरेटर  साठ  मनु यबळाची आव यकता अस याने, 

भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ नुसार कोरोना (COVID 19) या साथी या रोगावर 

उपचारासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७ (३) (क) नुसार ता काळ 

खरेद  करणेसाठ  EOI सी द करणेत आले होते. याकामी मा.आयु  यांची दनांक २६.०८.२०२० च े

तावा वये मा यता घेणेत आलेली होती. या माणे EOI (Expression Of Interest)  सी द करणेत 

आलेले होते. सदर EOI (Expression Of Interest)  वकारणेकामी दनांक २८.०८.२०२० रोजी सकाळ  

११ वजेपयत मुदत देणेत आलेली होती. EOI म ये Pathologist And Lab Technicians यांच े दर 

माग वणेत आले होते परंतू जंबो को वड णालयाम ये फ  Lab Technicians ची आव यकता 
असलेने यांचेच दर ा  धरणेत आलेले आहेत. मुदतीम ये दोन सं थांनी बंद पाक टाम ये कागदप े 
आ ण दरप के सादर केलेली होती. या म ये मे.माहे र  से स कॉप रेशन आ ण मे. बी अलकेअर 

स ह सेस या दोन सं थांची दरप के ा  झालेली होती. मे.माहे र  से स कॉप रेशन, दर लघु म ा  

झालेले असुन ते पुढ ल माणे आहेत  
Name Of 
Party 

Staff 
Position 

No of 
Staff 

Cost Per 
Staff Per 
Day (INR) 

Total Cost 
Per Day 
(INR) 

Total Cost 
Per Month 
(INR) 

Total Cost for 
6 Month  

Maheshwari 
Sales Corp 

Lab 
Technicians 

12 850 10200 3,06,000 18,36,000.00 

 वर ल माणे दर ा  झालेले आहेत. लघु म दरप कधारक मे.माहे र  से स कॉप रेशन 
यांना काम चालु करणेस सांग यात आले होते. या माणे यांचे कामकाज अ णासाहेब मगर 
टेड यम येथील जंबो को वड णालयत चालु केले होते. या माणे यांचे लघु म दरा माणे 

सहा मह यासाठ  Lab Tech. पुर वणेकामी एकूण र. .१८,३६,०००/- (अ र  र. .अठरा लाख 
छ ीस हजार फ ) येणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८४४४                             वषय मांक – १७ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/६६०/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       वषय -  सन 2020-21 क रता भाग .१६ म ये मामुड  भागातील डांबर  र याची दु ती  
               हॉटिम स प दतीने करणेबाबत.  

वषय .१७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४४५                             वषय मांक – १८ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/०४/का व/१११/२०२१, द.०९/०१/२०२१ 
       मा.उप आयु (भांडार) यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       मनपा आरो य वभागाच ेमागणीनुसार आव यक जंतुनाशक/दुगधीनाशक यु  मॅलेिथऑन 5 

ट के ड .पी. तृणनाशक पावडर खरेद करणे कामी ई.िन.सु. .20-01/2020-21 अ वये िस द क न 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे.डॉ फ न 

स स,पुणे यांच े ती बॅग दर र. .1395/- नुसार 1521 बॅगसाठ  एकुण र. .21,21,795/-(अ र  

र. .एकवीस लाख एकवीस हजार सातशे पं या नव फ ) ा  झाले असुन ा  दर हे अंदाजप क य दर 

र. .21,29,400/- पे ा 0.71% ने कमी आहेत. सदरच े दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेची मा.उप 
आयु (भांडार) यांची मागणी असली तर , तुत करणी मे.डॉ फ न से स पुणे यांचे 
दुगधीनाशक/ जंतुनाशक/ कटकनाशक मॅिलिथऑन 5 ट के ड .पी.तृणनाशक पावडर या 
सा ह याचे दर र. . ती २५ कलो बॅगचे एकूण १५२१ बॅगसाठ  नजचुक ने टाय पंग िम टेक 
मुळे र. .१३९५ असे नमूद झालेले असून याऐवजी कमी क न दलेली ती बॅग दर र. .१३९० 
ती २५ कलो बॅग माणे एकूण १५२१ बॅगसाठ  र. .२१,१४,१९०/- (अ र  र. .एकवीस लाख 

चौदा हजार एकशे न वद फ ) अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४४६                             वषय मांक – १९ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/६/का व/११७/२०२१, द.०९/०२/२०२१ 
       मा.उप आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागासाठ  आव यक व वध करकोळ  सा ह य 

खरेद  करणेकामी ई.िन.सू. .17/2020-21 अ वये ा  लघु म िन वदाधारक मे. ाईटशाईन 

असोिसए स यांच ेबाब .1 एकुण 01 बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .3,25,000/- हे अंदाजप क य दर 

र. .4,95,000/- दरापे ा -34.34% ने कमी आहेत व तसेच मे. टार एंटर ायजेस यांच ेबाब .2 एकुण 

01बाबी सा ह याचे दर  एकुण  र. .10,788/- हे अंदाजप क य दर र. .11,748/- दरापे ा -8.17% ने 
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कमी आहेत. या माणे एकुण    बाब .1 ते 2 या 02 बाबी सा ह याच ेलघु म एकुण दर र. .3,35,788/- 

हे अंदाजप क य दर र. .5,06,748/-  पे ा -33.74% ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात 

आलेले आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश 

िनगत करणेची कायवाह  करणेत आली आहे. या माणे केले या कायवाह चा वषय महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 73(ड) नुसार अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४४७                             वषय मांक – २० 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .उ ान/६/का व/६९/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक २ अ वये 

मनपाच ेग े ीय कायालयांतगत भाग .२४ व २७  मधील व वध उ ाने देखभाल करणे कामाबाबत 

मे.बी. ह .जी.इं डया िल.  या ठेकेदारांची िन वदा र. .७१,१२,६४०/-  (अ र   र. .एकाह र  लाख बारा  
हजार सहाश चाळ स  फ )  पे ा -२७.१५ %  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  

येणारा खच र. .५१,८१,५५८/- (अ र  र. .एकाव न लाख  ऐ याऐंशी हजार पाचश अठठाव ण फ ) 

माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस 

व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४४८                             वषय मांक – २१ 
दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .उ ान/६/का व/६८/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       वषय - मनपाच ेह े ीय कायालयांतगत भाग .३२ मधील व वध उ ाने देखभाल  

              करणेबाबत..   
वषय .२१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ८४४९                             वषय मांक – २२ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – झोिनपु, थाप य 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२४/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २३) मधील 

कामाच ेिनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास,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 बंधनगारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
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कामाचा करारनामा क न कामाच ेआदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४५०                             वषय मांक – २३ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.सह शहर अिभ.( व/यां) यांचे प  . वमुका/६/का व/१५३/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभ.( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .23/4-2019/20 अ वये भाग .९ मासुळकर 

कॉलनी येथील ने  णालय येथ े सीसीट ह  यं णा बस वणेकामी मे.वैभव टेक सो युश स ा.िल 

िन.र. .40,17,844/- (अ र  र. .चाळ स लाख सतरा हजार आठशे च वेचाळ स फ ) पे ा 3.50% कमी 
या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४५१                             वषय मांक – २४ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .भू ज/३/का व/२२/२०२१, द.०९/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मासुळकर कॉलनी पंपर  भाजी मंडईम ये एकुण ६० गाळे आहेत. सदर गाळे 
वतरणाकामी अनेकवेळा य  करणेत आले आहेत. तथापी यास ितसाद िमळालेला नाह .  
ी. वलास पांडुरंग कुटे, आदश शेतकर  आठवडे बाजार, कृषीजीवन अँ ो फामस ो युसर कं.िल. यांनी 

अजमेरा, मासुळकर कॉलनी येथील भाजी मंडई मधील गाळे िमळणेस वनंती केलेली आहे. रेड रेकनर 

नुसार येणारे भाडेदर यांना मा य असलेबाबत कळ वले आहे.  मा.उपसंचालक न.र. व. यांचेक डल प  

.नर व/का व/१५/१६८/२०१९ द.२४/०५/२०१९ अ वये  सदर गाळसाठ  मािसक भाडे (चटई 

े फळानुसार) र. .२९.५५ .चौ.फूट (मनपा करा यित) भाडे दर कळ वला आहे. यानुसार ित गाळा 
मािसक भाडेदर र. .१,२१२/- येत आहे. ी वलास पांडुरंग कुटे, आदश शेतकर  आठवडे 

बाजार,कृषीजीवन अँ ो फामस ो युसर कं.िल. यांनी केले या मागणीनुसार गाळे/ओटे वतरण 

कर याचे ता वत आहे. सबब महारा  महापािलका अिधिनयम ७९ ब नुसार मा यता देणेत येत 
आहे. 
              सदर मंडईचे िमळणारे मािसक व वा षक उ प न खालील माणे  

अ. . मंडईचे नांव एकुण ओटे/गाळे 
मनपा भाडेदर ती 
गाळा / ती महा 

एकुण मािसक 
उ प न 

एकुण वा षक 
उ प न 

१ मासुळकर कॉलनी 
भाजी मंडई 

६० र. .१,२१२ 
६० x १२१२ 

=७२,,७२० 
८,७२,६४०/- 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४५२                             वषय मांक – २५ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.ढामाबाई बारणे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१२५/२०२१, द.०९/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/22/2020-21 अ वये भाग .७ भोसर  
येथील  म.न.पा. इमारतींची दु ती व  थाप य  वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.फेलोिशप 
ुप िन.र. .44,99,216/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार दोनशे सोळा फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,87,516/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,87,516/- पे ा 27.27% कमी 
हणजेच र. .32,63,770/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = 

एकुण र. .32,85,081/- 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 देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४५३                             वषय मांक – २६ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – उ ान  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/७५/२०२१, द.०९/०२/२०२१ 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .५/२०२०-२१ अ वये मनपाच ेपॉलीहाऊस 

क प उ ान, तळवडे  देखभाल करणे कामाबाबत मे. दशा वयंरोजगार सं था  या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .३४,४२,६०८/- (अ र   र. .चौतीस  लाख बेचाळ स हजार सहाश आठ  फ )  पे ा -४.२३%  कमी  
दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .३२,९६,९८५/- (अ र  र. .ब ीस 

लाख  या णव हजार नउश पं याऐंशी  फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स 

अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४५४                             वषय मांक – २७ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह े य 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/६५६/२०२१, द.०९/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० कासारवाड  येथील मनपाची ाथिमक व 
मा यिमक शाळा बांधणेसाठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.  याक रता थाप य 

वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची द.०७/१२/२०२० ते द.१७/१२/२०२० रोजी माग व यात 
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आ या आहेत. यानुसार मे.िनयोजन क स टं स यांनी १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला 
आहे. सदर कामासाठ  मे.िनयोजन क स टं स यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा 

ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४८% (post tender activity) 

कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९८% फ  अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४५५                             वषय मांक – २८ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह े य 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/६५७/२०२१, द.०९/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० महेशनगर चौकातील मोक या जागेत 
छ पती िशवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणेसाठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. याक रता 
थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची द.०७/१२/२०२० ते द.१७/१२/२०२० 

रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.शेल पेस डझाईन टु डओ  यांनी १.४०% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदर कामांसाठ  मे.शेल पेस डझाईन टु डओ यांची क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा 
प चात ०.९०% (post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व 

क प खचा या १.४०% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४५६                             वषय मांक – २९ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३७/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       वषय - . .२६ पंपळे िनलख गावठाण प रसरात ठक ठकाणी पे ह गं लॉक  

              बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .२९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४५७                             वषय मांक – ३० 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३३/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       वषय - . .२३ म ये ना यांना बेड ंग करणे, िभंतीची दु ती करणे व इतर  
              अनुषंगीक कामे करणेबाबत.  

वषय .३० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



15 
 

ठराव मांक – ८४५८                             वषय मांक – ३१ 
दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३४/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       वषय - . .२६ पंपळे िनलख येथील वशालनगर, जगताप डेअर  व प रसरात  

              ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे  

               करणेबाबत.  

वषय .३१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४५९                             वषय मांक – ३२ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१३५/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/72/2020-21 अ वये . .२७ 
मधील व वध भागाम ये र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.धने र 
क शन िन.र. .41,26,533/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख स वीस हजार पाचशे तेहतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,60,133/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,60,133/- पे ा 
27.27% कमी हणजेच र. .29,52,935/- + रॉय ट  चाजस र. .32,367/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .66,400/- = एकुण र. .30,51,702/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८४६०                             वषय मांक – ३३ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१३०/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       वषय -  भाग .५ मधील मनपा या इमारती व आर णाचे सुधारणा करणेबाबत. 

वषय .३३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ८४६१                             वषय मांक – ३४ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१३१/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/14/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 
दुगामाता कॉलनी व हनुमान कॉलनी प रसरात  ठक ठकाणी  नवीन पे हंग लॉक बस वणे व 
पे हंग लॉकची सुधारणा करणेकामी मे. ह .ए.झ बाडे िन.र. .29,99,987/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,68,037/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,68,037/- पे ा 28.00% कमी हणजेच र. .21,36,987/- + 

रॉय ट  चाजस र. .43,082/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .22,12,019/- 

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

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

 
ठराव मांक – ८४६२                             वषय मांक – ३५ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१३२/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/17/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 
गवळ नगर व इ याद    ठकाणी  नवीन पे हंग लॉक बस वणे व पे हंग लॉकची सुधारणा 
करणेकामी मे.ड .एस.कुलकण  िन.र. .44,99,959/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव 
हजार नऊशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,68,009/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,68,009/- पे ा 29.86% कमी हणजेच र. .31,33,862/- + रॉय ट  चाजस 
र. .33,931/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .31,99,743/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४६३                             वषय मांक – ३६ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१३३/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/11/2020-21 अ वये भाग .४ मधील 
बोपखेल येथे ठक ठकाणी िम स कॉ ट व  इ याद  थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.अ णा क शन िन.र. .40,53,573/- (अ र  र. .चाळ स लाख ेप न हजार पाचशे 
याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,41,873/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,41,873/- पे ा 
22.10% कमी हणजेच र. .31,48,619/- + रॉय ट  चाजस र. .59,645/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,700/- = एकुण र. .32,19,964/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४६४                             वषय मांक – ३७ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१४०/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       वषय - . .२१ मधील व वध र यांवर थाप य वषयक दु तीची कामे  
               करणेबाबत.  

वषय .३७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४६५                             वषय मांक – ३८ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२७८/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/105/2020-21 अ वये भाग .६ म ये 
सेवा वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची खड करण व एम.पी.एम. प दतीने सुधारणा करणेकामी 
मे.सुनील अ णा पा सुयवंशी िन.र. .29,98,710/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव 
हजार सातशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,49,260/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,49,260/- 

पे ा 24.36% कमी हणजेच र. .22,30,820/- + रॉय ट  चाजस र. .87,645/- मटे रयल टे ट ंग 
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चाजस र. .49,450/- = एकुण र. .23,67,915/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

ठराव मांक – ८४६६                             वषय मांक – ३९ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२७९/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/48/2020-21 अ वये भाग .२      
बो-हाडेवाड  कॉनर ते जुना जकात नाका पुणे नािशक र या पयतचा फुटपाथ वकसीत 
करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .41,36,798/- (अ र  र. . ए केचाळ स लाख छ ीस हजार 
सातशे अ ठया नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,64,498/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,64,498/- पे ा 29.01% कमी हणजेच र. .28,85,387/- + रॉय ट  चाजस र. .9,328/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .29,67,015/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

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

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

ठराव मांक – ८४६७                             वषय मांक – ४० 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२८०/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/64/2020-21 अ वये भाग .२ मोशी 
मधील बनकरव ती व खर डव ती प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.क वता 
ए टर ायझेस िन.र. .40,87,913/- (अ र  र. .चाळ स लाख स याऐंशी हजार नऊशे तेरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,35,113/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,35,113/- पे ा 31.01% कमी 
हणजेच र. .27,83,824/- + रॉय ट  चाजस र. .42,402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,800/- 

= एकुण र. .28,79,026/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक – ८४६८                             वषय मांक – ४१ 
दनांक – १७/०२/२०२१     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/२८१/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/61/2020-21 अ वये भाग .२            

बो-हाडेवाड  प रसरात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.मोटवानी अँड स स 
िन.र. .40,82,339/- (अ र  र. .चाळ स लाख याऐंशी हजार तीनशे एकोणचाळ स फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,29,539/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,29,539/- पे ा 30.99% कमी हणजेच 

र. .27,80,785/- + रॉय ट  चाजस र. .43,674/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,800/- = एकुण 
र. .28,77,259/- 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 देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४६९                             वषय मांक – ४२ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१४१/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/26/2020-21 अ वये . .२९ 

पंपळे गुरव येथील प रसरातील र यांवर ल चेस व ख डे इ.ची को डिम स प दतीने दु तीची कामे 

करणेकामी (सन २०२०-२१ कर ता)  मे.हायटेक इ ा चर िन.र. .29,98,821/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख अठया नव हजार आठशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .29,32,421/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,32421/- पे ा 34.02% कमी हणजेच र. .19,34,811/- + रॉय ट  चाजस 

र. .8,904/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .20,10,115 /- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४७०                             वषय मांक – ४३ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३८/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/22/2020-21 अ वये . .२६ 

पंपळे िनलख येथील क पटेव ती प रसरात ठक ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.देशमुख रमेश अ णासाहेब िन.र. .29,98,687/- (अ र  र. .एकोणतीस 

लाख अठया नव हजार सहाशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,64,337/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,64,337/- पे ा 26.5% कमी हणजेच र. .21,78,788/- + रॉय ट  चाजस र. .53,568/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .22,66,706/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

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

ठराव मांक – ८४७१                             वषय मांक – ४४ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/२/का व/७८/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मालक या मौजे भोसर , िनगड  आकुड , संभाजी 
नगर बड हॅली, पंपर गाव, सांगवी, िचंचवड इ याद  ठकाणच े १७२ र  गाळे वतरणाकर ता 
महानगरपालेकेने िनधार त केले या दरापे ा सव य दर देणारास १० वष कालावधी कर ता भाडेदराने 
गाळे वतर त करणे कर ता ई-िन वदा माग व यात आली होती. सदर ई-िन वदेमधील थम सव य 

िन वदाधारकांच ेदर वकृत क न र कम    भ न घेऊन गा यांचे ताबे देणेकामी  ई-िन वदा सूचना 
मांक १/२०२०-२१ मधील तीन व तीन पे ा जा त थम सव च  दरा या िन वदाधारकांची नावे 

खालील माणे 

अ.  यापार  संकुलाचे नाव 
गाळा 

. 
आर णचा 
तपशील 

म.न.पा 
दर 

थम उ च िन वदा 
धारकांचे नाव 

देय र. . 

1 मौजे भोसर  भाजी मंडई येथील 
स.नं. ६९५/१ मधील आर ण . 

1 द यांग 470560 ी बचेलाल मंडल 1414000 

2 2 खुला 470560 ी द ा य डफळ 1577991 
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3 ४२४ मधील यापार  गाळे 
तळमजला व प हला मजला 

3 खुला 470560 ी वैभव डांगे 1812181 

4 4 म हला बचतगट 470560 ीम. सुिनता भुजबळ 760000 

5 5 द यांग 470560 ी ब चेलाल मंडल 1680000 

6 6 द यांग 470560 मे.िस द  टर ाटजेस 1260000 

7 7 खुला 470560 ई र वडेवाले 1851000 

8 8 म हला बचतगट 470560 
बाहरगावी म हला बचत 

गट 
2205000 

9 9 खुला 470560 
ी ई र आ ण बंधु 

वडेवाले 2011111 

10 10 खुला 702380 
ई र ो ह जन अँड 
जनरल टोअस 

3811111 

11 13 खुला 470560 भैरवनाथ रसवंती गृह 1260000 

12 14 खुला 390980 व नील यशवंत आनेराव 1020000 

13 20 खुला 470560 भैरवनाथ रसवंती गृह 1000350 

14 21 खुला 470560 भैरवनाथ रसवंती गृह 720000 

15 24 खुला 470560 भैरवनाथ रसवंती गृह 630000 

16 28 खुला 470560 मा हम हजीटेबल माकट 1100109 

17 109 खुला 470560 वड यार धमा णा 
851000 

 
18 आकुड  येथील बंट  ॉपट ज 

यापार  गाळे 

83 खुला 847900 ह जन डे हलपस 1011480 

19 84 खुला 579500 ह जन डे हलपस 695400 

20 
एच.ड .एफ.सी. कॉलनी समोर ल 
बड हॅली येथील यापार  गाळे 

13 खुला 401718 शेखर नथु लांडगे 504000 

21 पंपर  वाघेरे स.नं. २९३ 
यशवंतराव च हाण टेड यम 
खालील यापार  गाळे 

2 खुला 395200 शांत गायकवाड 616000 

22 5 खुला 475000 
एच टु बी मेक युपी 
टुड ओ अँ ड एकेडमी 802400 

23 

पंपर  वाघेरे समृ द  हॉटेल समोर 
स.नं. २९४/१.२ 

4 
अ.जा.ज. 
व.जा.भ.ज 

529785 शांत गायकवाड 612000 

24 7 खुला 510570 
एच टु बी मेक युपी 
टुड ओ अँ ड एकेडमी 1002400 

25 8 खुला 450180 
एच टु बी मेक युपी 
टुड ओ अँ ड एकेडमी 802400 

26 
सांगवी येथील ऐितहािसक 
उ ानातील फुड टॉल 

1 खुला 280060 एन ए पाली देवकर 504000 

27 2 खुला 280060 एन ए पाली देवकर 540000 

28 3 खुला 280060 एन ए पाली देवकर 549000 

29 

मोरया हॉ पीटल समोर ल आर ण 
मांक २११ 

1 खुला 580449 तेज ी कपोते 1001000 

30 2 खुला 696136 तेज ी कपोते 1101000 

31 3 म हला बचतगट 696136 कत  िभलारे 1022222 

32 4 खुला 696136 सोनल सुहास शहा 1111000 

33 6 खुला 696136 
सुजन डजीटल फोटो 

टुड ओ 
1200200 

34 8 खुला 696136 टे पट ंग चॉकलेट 1051000 
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35 10 खुला 1507635 
महेश स जकल अँ ड 

फामा. 2000000 

36 13 द यांग 746034 सुिनल नगुरे 1000051 

37 14 खुला 746034 
अंजू  इंड यल 
म ट स हसेस 

1011507 

38 22 खुला 696136 व ांत सरोदे 796500 

39 24 खुला 696136 वनायक ॅ हल 800777 

40 28 
अ.जा.ज. 
व.जा.भ.ज 

580449 नागर  सु वधा क  751101 

एकुण 
22215346 

 
 45449291 

२) ई-िन वदा सूचना .१/२०२०-२१ कर ता तीन पे ा कमी आले या िन वदाधारकांची नावे 

अ.  यापार  संकुलाचे नाव 
गाळा 

. 
आर णचा 
तपशील 

म.न.पा 
दर 

थम उ च िन वदा 
धारकांचे नाव 

देय र. . 

1 

मौजे भोसर  भाजी मंडई येथील 
स.नं. ६९५/१ मधील आर ण . 
४२४ मधील यापार  गाळे 
तळमजला व प हला मजला 

11 म हला बचतगट 470560 मेगा गारगोटे 1000000 

2 12 
शेतकर  
उ पादक गट 

470560 शुभांगी ल ढे 799000 

3 15 द यांग 906520 िस द  एंटर ायजेस 1530000 

4 22 म हला बचतगट 470560 चेतना ल ढे 570000 

5 23 खुला 470560 भैरवनाथ रसवंती गृह 720000 

6 25 म हला बचटगट 470560 कोमल ल ढे 587000 

7 26 म हला बचटगट 470560 जयता आ हाट 599000 

8 27 द यांग 470560 िस द  एंटर ायजेस 531000 

9 29 खुला 470560 म हन हे जटेबल 1212009 

10 103 खुला 470560 गारड  र वं  बाळासाहेब 733200 

11 104 म हला बचतगट 470560 सुिनता भुजबळ 505000 

12 105 म हला बचतगट 470560 स वता डफळ 480560 

13 111 खुला 470560 पोजड पाटनरिशफ फम 570000 

14 112 खुला 470560 पोजड पाटनरिशफ फम 520000 

15 113 खुला 470560 शंकर ल ढे 485001 

16 116 खुला 470560 पोजड पाटनरिशफ फम 520000 

17 127 खुला 470560 अिनकेत मसाळे 530000 

18 128 
अ.जा.ज. 
व.जा.भ.ज 

470560 व जत दलीप बागुल 500000 

19 129 
अ.जा.ज. 
व.जा.भ.ज 

470560 व जत दलीप बागुल 500000 

20 207 खुला 470560 तेजस परमाळे 524002 

21 
से.नं. २४ संत तुकाराम महाराज 
यापार  संकुल 

बी.७ 
तळ 

मजला 
खुला 2546540 हजन डे हलपस 3030303 

22 आकुड  येथील बंट  ॉपट ज 82 म हला बचतगट 448350 पाली देवकर 504999 
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यापार  गाळे 

23 

एच.ड  एफ.सी.कॉलनी 

8 खुला 767398 राहूल राजंणे 911119 

24 9 खुला 767398 मुकेश ल ढे 900000 

25 10 
भरार  म हला 
बचतगट 

401718 भरार  म हला बचतगट 504000 

26 11 
भरार  म हला 
बचतगट 

401718 भरार  म हला बचतगट 504000 

27 12 खुला 401718 सकपाळ मयुर 600502 

28 15 म हला बचतगट 401718 भरार  म हला बचतगट 504000 

29 16 म हला बचतगट 401718 भरार  म हला बचतगट 504000 

30 17 खुला 767398 अजय रासकर 900000 

31 18 द यांग 767398 िस द  एंटर ायजेस 900000 

32 19 खुला 767398 राहूल लांडगे 900000 

33  21 खुला 767398 दनेश िनंबाळकर 900000 

34 पंपर  वाघेरे अशोक िच मं दर 
स.नं.१३१० आर ण मांक १६० 

3 खुला 1218320 अजय रासकर 1318500 

35 5 खुला 1218320 शेखर नथु लांडगे 1318500 

36 
पंपर  वाघेरे सं.नं. २९३ 
यशवंतराव च हाण टेड यम 

4 
म हला बचत 
गट 

475000 वामी समथ एंटर ायजेस 508888 

37 

पंपर  वाघेरे तपोवन रोड स.नं. 
८/३,४,५ िस.सनं. ९३८.९३९ 
आर ण मांक १५५ यापार  
संकुल 

1 खुला 875560 शुभम उ ोग 909009 

38 4 
अ.जा.ज. व.जा.
भ.ज 

351640 शांत गायकवाड 361000 

39 5 म हला बचतगट 344560 भरार  म हला बचतगट 350000 

40 10 खुला 346920 सागर क शन 371700 

41 12 म हला बचतगट 297360 
झासीची राणी म हला 
बचत गट 

300600 

42 14 म हला बचतगट 297360 भरार  म हला बचत गट 302000 

43 21 खुला 330400 हषा लासेस 331000 

44 27 खुला 495600 हषा लासेस 497000 

45 मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. २९४ 
आर ण . १७० यापार  गाळे 

2 म हला बचतगट 367830 भरार  म हला बचतगट 370830 

46 9 म हला बचतगट 705465 भरार  म हला बचतगट 751000 

47 
मोरया हॉ पीटल समोर ल आर ण 
.२११ 12 खुला 746034 बाबासाहेब बाबुरावान ढगे 877007 

48  16 खुला 746034 ने सटे सी एंटर ायजेस 990000 

49  17 खुला 746034 बालाजी एंटर ायजेस 1020000 

50  19 म हला बचतगट 1507635 कत  िभलारे 1607635 

51  23 खुला 696136 िन खल गावडे 1000000 

52  26 
म हला बचत 
गट 

696136 सुने ा म हला बचत गट 787777 

एकुण 
31917372 

 
 

38951141 

 
      

 



24 
 

३)    ई-िन वदा सूचना .१/२०२०-२१ कर ता ा  िन वदे या र कमेबाबत तपशील खालील 
माणे - 

अ. . एकुण यापार  संकुल 
िन वदे म ये वतराण गाळे 
सं या 

ा  िन वदा गाळे 
सं या 

मनपा दराने 
येणार  कमत 

िन वदाधारकांचा  
आलेला दर 

1 10 
172       (98570506) 

 
93 54132718 84400432 

त ा मांक १ मधील एकुण ४० गा यांकर ता तीन पे ा जा त िन वदा ा  झाले या आहेत.तसेच 

त ा मांक २ मधील  ५३ गा यांसाठ   ितन पे ा कमी िन वदा ा  झा या अस याने या 
उघडणेकामी मा.आयु  सो. यांनी 25/1/2021 अ वये मा यता घेणेत आलेले नतंर सदर  िन वदा 
उघडणेत आ या असता सदर िन वदे म ये बड हॅली यापार  संकुला मधील टडर आयड  मांक १११ 
गाळा  मांक २० कागदप ाची पूतता  न के यामुळे अपा  ठर वणेत आलेली आहे. ई-िन वदा सूचना 
मांक १/२०२०-२१ म ये एकुण १७२ गा यांपैक  ९२ गा यांसाठ  एकुण ३२२ िन वदा ा  झा या 

असून  एकुण ९२ िन वदा धारकांची बयाणा र कम वगळता उवर त २३० िन वदाधारकांची बयाणा 
र कम परतावा कर यात यावी. या िन वदाधारकांनी अट /शत  माणे पूतता केली आहे  अशा 
सव य  दरा या िन वदाधारकांची िन वदे म ये दलेली र कम भ न घेऊन यांची िन वदा वकृत 

क न गा यांच ेताबे १० वष कालावधी कर ता देणे व मनपाच ेआिथक हताचा वचार करता मौजे भोसर  

येथील स.नं.६९५ येथील भाजी मंडई मधील  गा यांकर ता प हली िन वदा अस याने  व मौजे िचंचवड 

येथील मोरया हॉ पीटल समोर ल  आर ण मांक २११ मधील यापार  गा यांकर ता दुसर   िन वदा 
अस याने या दोन यापार  संकुलातील गाळे वगळून  उवर त यापार  संकुलातील गाळयांसाठ   थम 

मागणी अज सादर कर ल यास थम ाधा य तर जा त मागणी अज आ यास बंद पा कटात दर 

मागवून सव य दराच ेअजदारास गाळे दे याबाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ ब 

नुसार मा यता देणेत येत आहे.  तसेच सदर वषयातील भोसर  भाजी मंडई येथील स ह नंबर 
६९५/१ मधील आर ण .४२४ मधील उव रत यापार  गाळे ११ म हने मािसक भाडे त वावर 
दे या या उपसुचनेसह वषयास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४७२                             वषय मांक – ४५ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – वृ संवधन  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/७४/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांच े जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरण सिमतीने तयार केलेले सन २०२०-२१ चे 
सुधार त व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कास महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. सबब सोबत माणे मा.वृ ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले अंदाजप क असुन २०२०-

२१ च ेसुधार त र. .२०,३७,३०,०००/- व सन २०२१-२२ च ेमुळ अंदाजप क र  ३६,६४,८०,०००/- इतके 

आहे.सदर अंदाजप कास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८४७३                             वषय मांक – ४६ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/८०/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .09/02-02/2020-2021 अ वये  Providing, 
Erection, Commissioning of Raw water Pumping Machinery and 22kv Sub-station at Head-
work (100 MLD) on “Indrayani River” on upstream of Nighoje Weir, near Village: Talwade, 
[Including allied Electro-mechanical & Instrumentation work] and Operation maintenance for 
Ten years](B) Electrical Works  कामी मे योिगराज पॉवरटेक ा िल  िन.र. .18,13,40,107/- (अ र  

र. . अठरा कोट  तेरा लाख चाळ स हजार एकशे सात  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .18,13,40,107/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .18,13,40,107/- पे ा 0.1% कमी हणजेच र. .18,11,58,767/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .18,11,58,767/- 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.  तसेच िन वदेतील APPENDIX-2 PRICE ESCALATION CLAUSE NO-47 कर ता 5% 

Price Variation मयादा वगळून या या वेळे या बाजारभावा माणे दरवाढ अथवा घट संपुण 
कं ाट कालावधी कर ता  (उभारणी + चालन देखभाल दु ती) लागू क न या माणे येणारा 
खच मे.योगीराज पावरटेक ा.िल. यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
ठराव मांक – ८४७४                             वषय मांक – ४७ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/८१/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       वषय -  सन २०२०-२१ क रता भाग .31,32 जुनी सांगवी व नवी सांगवी  भागात  

               आव यकतेनुसार DI पाईपलाईन व HDPE लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे  

               करणेबाबत.  

वषय .४७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ८४७५                             वषय मांक – ४८ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभां/०४/का व/१२०/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाच े आरो य वभागास आव यक  औषध खरेद कामी ई िन.सु. .26/2019-20 अ वये 

िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील 01. मे.रमेश ऍ ो केमी 
काप . यांना बाब .01, 03, साठ  एकुण र. .24,25,000/- वाटा घाट नंतर कमी क न दलेले दर हे 

मनपा अंदाजप क य दर एकुण र. .24,28,200/- पे ा 0.0082% ने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत 

करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८४७६                             वषय मांक – ४९ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – सुर ा  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१५८/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय - ई िन वदा नोट स .१/२०२०-२०२१ अ वये मनपाचे ह तील व वध (िस नल  

              असलेले व िस नल नसलेले) व जा त वदळ चे चौक येथील वहातूक   

              यव थेकामी ठेकेदार  प तीने ॅ फक पोिलसांचे मदतीकर ता १३५ “ ॅ फक  

              वाडन” िनयु बाबत.   

वषय .४९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८४७७                             वषय मांक – ५० 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – सुर ा  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१५९/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
        वषय - ई िन वदा नोट स .२/४/२०२०-२०२१ (‘अ’ व ‘फ’ भाग) मनपा  

               िमळकतींवर ठेकेदार  प दतीने ३१५ रखवालदारांचे मदतनीस िनयुकत  

               करणेबाबत.  

वषय .५० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ८४७८                             वषय मांक – ५१ 
दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – सुर ा  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१६०/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय -  ई िन वदा नोट स .२/४/२०२०-२०२१ ‘ब’ व ‘ग’ भाग मनपा  

               िमळकतींवर ठेकेदार  प दतीने ३१५ रखवालदारांचे मदतनीस िनयुकत  

               करणेबाबत.  

वषय .५१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४७९                             वषय मांक – ५२ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – सुर ा  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१६१/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय -  ई िन वदा नोट स . २/४/२०२०-२०२१ (‘ड’ व ‘ह’ भाग) मनपा  

               िमळकतींवर ठेकेदार  प दतीने ३१५ रखवालदारांचे मदतनीस िनयुकत  

               करणेबाबत.  

वषय .५२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४८०                             वषय मांक – ५३ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – सुर ा  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१६२/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय -  ई िन वदा नोट स .२/४/२०२०-२०२१ ‘क’ व ‘ई’ भाग मनपा  

               िमळकतींवर ठेकेदार  प दतीने ३२३ रखवालदारांचे मदतनीस िनयुकत  

               करणेबाबत.  

वषय .५३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४८१                             वषय मांक – ५४ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/१९३/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       वषय - भाग .११ मधील वामी ववेकानंद हॉल ते थरमॅ स चौकाकडे जाणा-या र याच े 

              काँ ट करण करणेबाबत.  

वषय .५४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ८४८२                             वषय मांक – ५५ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – आरो य 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .आमुका/२/का व/२७/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       वषय - दघीगांव मु लम दफनभूमीत काळजीवाहक पुर वणे कामकाजासाठ   पंपर  –  

              िचंचवड मु लम वे फेअर अँ ड क तान ईदगाह  किमट , नेह नगर  या सं थेची  
              ३ वषासाठ  िनयु  करणेबाबत.. 

वषय .५५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८४८३                             वषय मांक – ५६ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/११/का व/७०/२०२१,  
       द.११/०२/२०२१ 
       मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना .१५/२०१९-२०  नुसार लघु म 
िन वदाधारक मे.VivaConnect Private Limited यांना मनपास ८०,०७,८८७  एस एम एस (ब क 
एस एम एस पॅक) पुर वणेकामी अंदाजप क य दरांपे ा -२८% ने कमी दराचे र. .१०,०४,९४९/- 
(अ र  र. .दहा लाख चार हजार नऊशे एकोणप नास फ ) अिधक व तु व सेवा कर 
कामकाज आदेश देणेकामी यांचेसोबत केले या कामाचा करारनामा व कामकाजाच े आदेश 
.मात व/११/का व/६९/२०२१ द.११ फे ुवार  २०२१ अ वये िनगत कर यात कर यात आलेले 

अस याने कामकाजाचा करारनामा अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८४८४                             वषय मांक – ५७ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – क े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .क ेका/पापु/०७/का व/१५/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय - सन २०१८–१९ क रता नेह नगर प र े ातील पा या या टा यांच ेप रचालन  

              करणे  व करकोळ दु तीची कामे करणे  या कामासाठ  सुधा रत  

              अंदाजप क य रकमेस मा यता िमळणेबाबत.. 
वषय .५७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

 
 
 
 



29 
 

ठराव मांक – ८४८५                             वषय मांक – ५८ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – क े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .क ेका/पापु/०७/का व/१६/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय - सन २०१८–१९ क रता अजमेरा प र े ातील पा या या टा यांचे प रचालन  

              करणे  व करकोळ दु तीची कामे करण ेया कामासाठ  सुधा रत  

              अंदाजप क य रकमेस मा यता िमळणेबाबत.. 
वषय .५८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ८४८६                             वषय मांक – ५९ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – क े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .क ेका/पापु/०७/का व/१७/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय - सन २०१८–१९ क रता पांजरपोळ प र े ातील पा या या टा यांच ेप रचालन   

              करणे  व करकोळ दु तीची कामे करणबेाबत..  

वषय .५९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४८७                             वषय मांक – ६० 

दनांक – १७/०२/२०२१     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/२८२/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/63/2020-21 अ वये भाग .2 मधील 
जाधव सरकार चौक ते सावतामाळ  मं दरा पयतचा र यालगत फुटपाथ वकसीत करणेकामी 
मे.क वता ए टर ायझेस िन.र. .40,93,849/- (अ र  र. . चाळ स लाख या नव हजार आठशे 
एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,41,049/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,41,049/- 

पे ा 31.08% कमी हणजेच र. .27,85,091/- + रॉय ट  चाजस र. .52,013/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .28,89,904/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 



30 
 

ठराव मांक – ८४८८                             वषय मांक – ६१ 
दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२८३/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय - भाग .2 जाधववाड  मधील व ठल मणी मं दर चौक ते िशव                          
              र यापयत र यालगतचा फुटपाथ वकसीत करणेबाबत..  

वषय .६१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४८९                             वषय मांक – ६२ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.आरती च ध े     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२८४/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/47/2020-21 अ वये भाग .२ िशव 
र ता ते बो-हाडेवाड  कॉनर पयतचा र यालगतचा फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.क वता 
ए टर ायझेस िन.र. .41,39,162/- (अ र  र. . ए केचाळ स लाख एकोणचाळ स हजार एकशे 
बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,66,862/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,66,862/- पे ा 
29.63% कमी हणजेच र. .28,61,851/- + रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .72,300/- = एकुण र. .29,43,479/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८४९०                             वषय मांक – ६३ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२८५/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय - भाग .९ मासुळकर प रसरातील र यांच ेअ यावत प तीने डांबर करण  
              करणेबाबत..  

वषय .६३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
 



31 
 

ठराव मांक – ८४९१                             वषय मांक – ६४ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१५२/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय - . .२४ म ये एम.पी.एम. प दतीने र ते वकसीत करणेबाबत.. 

वषय .६४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८४९२                             वषय मांक – ६५ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .आमुका/११/का व/२३/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       वषय - पं.िचं.महानगरपािलका मु य इमारत, एलबीट  कोठारे, 8 े ीय कायालये,  

              मनपाचे सव करसंकलन कायालये इ याद  ठकाणी डास, माशा, घुशी/उंद र,   

              झुरळ, ढेकूण, इ याद चा उप व होवू नय,े यावर ितबंधा मक उपाययोजना  

              हणून  पे ट कं ोल करणेबाबत..   

वषय .६५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४९३                             वषय मांक – ६६ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/१९८/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  

       नगरसिचव 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 स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४९४                             वषय मांक – ६७ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – अ े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/पापु/४/का व/०८/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वाहतुकनगर  लगत ह बाहेर ल भाग जसे 
िस द वनायक नगर , ी वहारनगर , ीनगर , द नगर व आिशवाद कॉलनी या भागास 
मानवते या कोनातुन पुव पासुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ दैनं दन पाणीपुरवठा 
करणेत येत आहे. स थतीत या भागात एकुण ३८ नळजोड असुन ४”-१, ६”-१, १”-२ व १/२”- 

३४ अशी नळजोड आहेत. संबंिधत नळजोड हे या यावेळ  नावािनशी मा.महापािलका सभेत 
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मंजुर करणेत आलेले आहेत.  मा.मु य कायकार  अिधकार  यांचेकड ल प ाम ये देहुरोड कॅ टोमट 

बोडाची वतं  पाणीपुरवठा योजना असुनह  जल वतरण यव था अभावी आिशवाद कॉलनी, द नगर 

प रसरात सुमारे ३५ ते ४० कुटंुब पा यापासुन वंिचत आहेत. तर  या सव बाबींचा वचार करता देहुरोड 

कॅ टोमट बोडा दारे पाणीपुरवठा सु  होईपयत महापािलके दारे एक वतं  पाणी कने शन मु य 

कायकार  अिधकार , देहुरोड कॅ टोमट बोड या नावाने मंजुर करणेबाबत वनंती केलेली आहे व याची 
देयके देहुरोड कॅ टोमट तफ भरणेची वाह  दलेली आहे.  मा.मु य कायकार  अिधकार  देहुरोड 

कॅ टोमट बोड यांनी इकड ल वभागास खालील माणे मा हती अवगत केलेली आहे. 

1. मा.मु य कायकार  अिधकार  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांनी यांचे वभागामाफत सदर 
े ाचा स ह केला असून सदर स हनुसार यांचे ह त १२४२ िमळकतीची न द असून 
याची लोकसं या अंदाजे ६२१० इतक  आहे. 

2. यांच ेमागणीनुसार ६२१० लोकसं येसाठ  १३५ िलटर / ित माणसी व ित दनी अशी 
एकूण ८३८३५० लीटर ित दनी पा याची आव यकता असलेबाबत कळ वलेले आहे. 

            मा.मु य कायकार  अिधकार  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांचे मागणी माणे वतं  नळजोड 
मंजुर केलेस या नळजोडापासुन देहुरोड कॅ टोमट बोड यांचे ह म ये वतं पणे वतरण 
नेटवक वकिसत करेल व या वतरण नेटवकम ये  देहुरोड कॅ टोमट बोडाचे सव णनुसार एकुण 
१२४२ कंुटंुबासाठ  (अ त वातील ३८ नळजोडासह) नळजोड यांचेमाफत मंजुर क न यांनी 
वकिसत केले या वतरण नेटवक वरती थानांतर त करतील, याक रता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकामाफत पािलका ह म ये वतं  जलमापक बस वणेत येईल व जलमापकाचे 
रड ंग नुसार वापरले या पाणी प रमानाच े पाणी बील हे मु य कायकार  अिधकार , देहुरोड 
कॅ टोमट बोड यांचे नावे अदा करणेत येईल. स थतीतील पाणीपुरवठा वतरण थती पाहता 
नळजोडाचा यास हा ६” असावा असे वाटते, तसेच महापािलकाह त पा याचा दर हा चिलत 
हणजे लॅब व टेिल को पक प दतीचा आहे. ह  प दत संबंिधतांना अवलं बणे श य होणार 

नाह . तसेच यापार  दराने आकारणी करणेस ह  यो य होणार नाह . तर  उ प न, वतरण खच 

व ना नफा। तोटा त वानुसार पा याचा दर हा ठोक (Lump sum) प दतीने हणज ेघरगुती 
वापरासाठ  दर ती युिनट (हजार िलटर) र. .१६.५४ असा असावा तर पाणी वापरा या ५ ट के 
पा याचा वापर यापार  गृ हत ध न यासाठ चा ित युिनट दर (हजार िलटर) र. .५५.१३  

असा रा हल. सदरचे घरगुती वापराचा (र. .१६.५४ ित युिनट) दर हा मा.सह शहर अिभयंता 
पाणीपुरवठा यांचेकड ल आदेश .पापु/जशुके/९१/२०१९ दनांक २९/०३/२०१९ मधील 
शास कय/िनमशास कय यांचेसाठ चा आहे, तर यापार  वा ण य वापराचा दर ५५.१३ ( ित 
युिनट) सन २०२०-२१ साठ चा आहे, तसेच या दराम ये दरवष  ५ ट के वाढ होत राहणार आहे. 
तर  Bulk connection चा यास  ६” मंजुर करणेत यावा. यासाठ   घरगुती वापरासाठ  पा याचा 
दर ती युिनट (हजार िलटर) र. .१६.५४ आकारावा असे वाटते, तसेच एकुण पा यापैक  ५ 
ट के पा याचा वापर यापार  गृ हत ध न यासाठ चा ित युिनट दर (हजार िलटर) 
र. .५५.१३  असा रा हल, तसेच या दराम ये दरवष  ५ ट के वाढ होत राहणार आहे.  सबब जर 
देहुरोड कॅ टोमट बोड यांना पंपर   िचंचवड महानगरपािलके माफत ६” नळजोड दयावयाचा 
झालेस खालील अट स अिधन राहुन नळजोड देणे यो य राह ल. 
1. पंपर   िचंचवड महानगरपािलका ६” नळजोडामाफत कर यात येणारा पाणीपुरवठयासाठ  

देहुरोड कॅ टोमट बोड यांनी वत:ची वतं  वतरण यव था वकिसत करावी, तसेच 
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सदर वतरण यव थेची देखभाल दु ती व संबंिधत िमळकत धारकांची बल वसुली 
देहुरोड कॅ टोमट बोडामाफत कर यात यावी. 

2. सदर ६” नळजोडावर बस वणेत येणारा जलमापक (water meter) देहुरोड कॅ टोमट 

बोडामाफत बस वणेत यावा व सदर जलमापकाची (water meter) देखभाल दु ती देहुरोड 
कॅ टोमट बोडामाफत करणेत यावी व मीटर रंड ंग माणे होणारे बील पंपर   िचंचवड 
महानगरपािलकेस अदायगी करावी. 

3. स थतीत पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या उपल ध पा याचा वचार करता देहुरोड 

कॅ टोमट बोडासाठ  सदर ६” नळजोडातुन करणेत येणारा पाणीपुरवठा हा उपल ध 

साठयानुसार करणेत येणार आहे. 
4. मा.मु य कायकार  अिधकार  कॅ टोमट बोड यांचे मागणीनुसार स थतीत यांनी 

८३८३५० िलटर/ ित दनी इतक  पा याची मागणी केलेली आहे. तर  स थतीचा 
वचार करता एवढया मोठया माणात पा याची मागणी पुण करणे श य होणार नाह . 
तर  स थतीचा वचार करता ५,००,००० िलटर ित दन इत या मयादेतच पाणीपुरवठा 
करणेत येईल.  

5. स थतीत, द बाहेर ल या भागात म.न.पा.माफत मंजूर असले या ३८ नळजोडांची 
कने शनह  या १५० मी.मी.मु य कने शनवर जलमापकानंतर जोड यात यावीत. सबब, 

या ३८ नळजोडां या पाणी बलांची तसेच भ व यातील नळजोडां या पाणीबीलाची 
जबाबदार  देहुरोड कॅ टोमट बोडाची रा हल.   

6.  सदर नळजोडाचे पाणी बील देहुरोड कॅ टोमट बोडास येक म ह यास दे यात येईल 
येक बलाची र कम म हना संप यापुव  देणेत यावी उिशर झा यास १० ट के 

ितवष या दराने बलावर याज आकारणी करणेत येईल. 
7.  म.न.पा.ने ठरवुन दले या मयादेपे ा पा याचा अित र  वापर झालेस अित र  

पा या या प रणामाचे देयक मंजुर दरा या दु पट दराने आकारणेत येईल. 
1. कायकार  अिभयंता, पाणीपुरवठा यांना खालील प र थतीत नळजोड खंड त कर याचे 

अिधकार राहतील. 
1. वह त  मुदतीत पाणीप ट  भरणा न झालेस 

2. नळजोडास मीटर नस याचे कंवा असलेला िमटर नादु त अस याचे िनदशनास 
आलेस 

3. मनपाने ठरवून दले या मयादेपे ा पा याचा अित र  वापर झालेस 

           तर  मु य कायकार  अिधकार , कॅ टोमट बोड देहुरोड यांचे नावे पा या या नळजोडाचा 
यास  ६” मंजुर करणे व घरगुती वापरासाठ  पा याचा दर हा ती युिनट (हजार िलटर) 

र. .१६.५४ तसेच एकुण पा यापैक  ५ ट के पा याचा वापर यापार  गृ हत ध न यासाठ चा 
ित युिनट दर (हजार िलटर) र. .५५.१३   आकारणेकामी तसेच या दराम ये दरवष  ५ ट के 

वाढ करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील घरगुती वापरासाठ  
पा याचा दर हा ितयुिनट (हजार िल) र. .१०/- इतका आकार यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४९५                             वषय मांक – ६८ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – अ े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/का व/१५२/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/13/2020-2021 अ वये पं.िचं. मनपा 
प रसरातील पवना नद  पुन जीवन क प राब वणे अंतगत व वध ठकाणी संप-पंप हाऊस बांधणे व 

इतर संल न कामे करणेकामी मे.एस.एम.सी. इ ा चर ा.िल. िन.र. .14,09,81,331/- (अ र  

र. . चौदा कोट  नऊ लाख ऐ याऐंशी हजार तीनशे एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .14,09,75,402/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .14,09,75,402/- पे ा 3.00% जादा हणजेच र. .14,52,04,664/- + रॉय ट  

चाजस र. .5,929/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .14,52,10,593/- पयत काम क न 

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

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

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

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

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

ठराव मांक – ८४९६                             वषय मांक – ६९ 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/७७/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/3/2020-21 अ वये भाग .२७ मधील 

व वध उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुिनल अ णा पा सुयवंशी िन.र. .29,98,214/- 

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

चाजस वगळून र. .29,60,914/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,60,914/- पे ा 27.00% कमी हणजेच र. .21,61,467/- + रॉय ट  चाजस 

र. .25,536/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,300/- = एकुण र. .22,24,303/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४९७                             वषय मांक – ७० 

दनांक – १७/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/८/का व/८००/२०२०, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .16/01/2020-21 अ वये Augmentation and 
capacity enhancement of the existing water treatment plant at Sec-23 Nigdi Including 
Operation and Maintenance for two years and carrying out all necessary allied works (civil, 
electromechanical instrumentation etc. complete) कामी मे.एस.एम.सी. इ ा चस ा.िल. 

िन.र. .35,77,46,364/- (अ र  र. .प तीस कोट  स याह र लाख शेहेचाळ स हजार तीनशे चौस  

फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,73,77,164/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,73,77,164/- पे ा 7.95% 

जादा  हणजेच र. .38,57,88,649/- + रॉय ट  चाजस र. .7,49,795/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .3,69,200/- = एकुण र. .38,69,07,644/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

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

----------- 
ठराव मांक – ८४९८                             वषय मांक – ७१ 
दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अनुराधा गोफणे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव -  
  मा. वधी सिमती सभा ठराव .२० द.०५/०२/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेमाफत मा. वधी सिमती सद यांना कायदा सु यव थेची पाहणी कर याक रता अ यास 

दौ-याच े आयोजन केले जाते. या अ यास दौरा कर याक रता िस कम या रा यातील कायदा 
यव थेची पाहणी करणेक रता मा. वधी सिमती सभापती व स मा. सद य तसेच संबंिधत अिधकार  

यांचा िस कम या रा यात अ यास दौरा आयो जत करणेस व याकामी होणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४९९                             वषय मांक – ७२ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा. यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव वचारात घेवून -  
       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२५ द.०४/०२/२०२१ अ वये ाथिमक िश ण 
वभागाकड ल शाळांमधील बालवाड चे एक वगखोली ायोिगक त वावर अप ेडेशन 
(आधुिनक करण) करणेबाबत िनयो जत आहे. सदर वगखोली म ये लास म २० x २० असुन 
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लहान मुलांना वगाचे आकषण िनमाण होईल, वगखोलीचे रंगसंगती, वातावरण, सुस ज अशा 
कारे असावी, याम ये वगाची पीओपी, पेट ंग करणे, न याने लो रंग करणे, वगखोलीचे 

वातावरण लहान मुलांना आवडेल असे चांगले व सुस ज करणे, मोडयुलर टोअरेज करणे, 
व ा याची पु तके, खेळणी, ड बे, बॅग इ. ठेवणेकामी यव थत जागा, रॅक करणे, 
िश कांसाठ  टेबल, खुच , यव था सुस ज अशी न याने आक षत रंगसंगतीसह वगखोली 
ायोिगक त वावर िनमाण करणे वर ल माणे कामकाजासाठ  ायोिगत त वावर न याने १ 

बालवाड  वगखोली ायोिगक त वावर अधुिनक करण कर याकामी र. .३,५०,०००/- (अ र  
र. .तीन लाख प नास हजार फ ) खच येणार आहे. तर  ायोिगक त वावर १ बालवाड  
वगखोलीचे अधुिनक करण करणेकामी मे.रेखा इं जिनअर ंग यांचेकडून कामकाज थेटप दतीने 
क न घे यास याच अनुषंगाने तीन शाळा १) भोसर  ाथिमक शाळा २) कासारवाड  ाथिमक 
शाळा ३) मोशी ाथिमक शाळा कर यात करणेकामी तसेच याकामी होणा-या खचास मा यता 
देणेची मा.िश ण सिमती सद यांची मागणी असली तर , तूत वषय शासनाने तपासून 
यो य तो आिथक मा यतेचा ताव मा. थायी सिमतीस सादर करणेस मा यता येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८५००                             वषय मांक – ७३ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा. यांका बारसे, मा.तुषार कामठे यांचा ताव वचारात घेवून -  
       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२६ द.०४/०२/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणार व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत 
असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळ या माणे कर यासाठ  
व ा याम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये 
शै णक गुणव ा वाढ करणेक रता व मनपा शाळेची पट सं या वाढ वणेक रता िश ण सिमती 
य  कर त आहे. याच अनुषंगाने सव ाथिमक शाळेतील इय ा ५ वी ते ८ वीतील 
व ा यासाठ  सुस ज व ान योग शाळा तयार के यास याचा अ यासाठ  उपयोग होईल 
तसेच यां या ानाम ये वाढ होईल. तर  याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेची 
मा.िश ण सिमती सद यांची मागणी असली तर , तूत वषय शासनाने तपासून यो य तो 
आिथक मा यतेचा ताव मा. थायी सिमतीस सादर करणेस मा यता येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८५०१                             वषय मांक – ७४ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा. यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव वचारात घेवून -  
        मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२७ द.०४/०२/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणार व ाथ  हे गर ब प र थतीतून 
येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळ या माणे कर यासाठ  
व ा याम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये 
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शै णक गुणव ा वाढ करणेक रता व मनपा शाळेची पट सं या वाढ वणेक रता िश ण सिमती 
य  कर त आहे. तसेच व ा या या आरो यकडेह  ल  देणे आव यक आहे. मनपा 
व ा यानीं या आरो या या ीने मािसक पाळ  दर यान वापर या जाणा-या पॅड वापराचे 
माण अ य प आहे. पॅड वापरायचे माण खुपच कमी आहे. यामुळे हे माण वाढ व यासाठ  

तसेच वापर या जाणा-या पॅडचे वघटन हो यासाठ  उपाययोजना करणे आव यक आहे. 
सॅिनटर  नॅप कन हड ंग या वापरातून अ प दरात उ म दजाचे नॅप कन उपल ध क न घेता 
येईल. यामुळे ामीण व शहर  भागात पॅड वापराचे माण वाढ व यासाठ  मदत होईल. व 
नॅप कन वघटनाची िनयोजन सॅिनटर  नॅप कन ड पोजल मिशनमाफत करणेकामी मशीन 
खरेद  क रता येणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.िश ण सिमती सद यांची मागणी 
असली तर , तूत वषय शासनाने तपासून यो य तो आिथक मा यतेचा ताव मा. थायी 
सिमतीस सादर करणेस मा यता येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८५०२                             वषय मांक – ७५ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा. यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव वचारात घेवून –  

        मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२८ द.०४/०२/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका महारा ातील वकासािभमुख काम कर यासाठ  नेहमीच कायशील असते. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून आजपयत वेगवेगळे उप म राब व याचे दसून येते 
यातून ेरणा घेवून म हला आरो य व सावजिनक व छता या वषयावर काम कर यासाठ  
अिभनव संक पना वाप न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून पािलके या िश ण 
वभागा अंतगत असणा-या सव पािलकेतील व ा या या आरो या ीने Covid-19 या 
पा भूमीवर वयंचिलत (Automatic) हॅ ड सॅिनटायझर मशीन ह  नवीन संक पना सादर करणेस 
मा यता दे यास व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त एकूण ६५२ मा यिमक व उ च 
मा यिमक शाळा आहेत. यात काह  खाजगी व अनुदािनत व वनाअनुदािनत शाळांची सं या 
आहेत. एकंदर त पं.िचं.मनपा पािलके या ाथिमक व मा यिमक असे दो ह ह  िमळून १२८ शाळा 
आहेत. पं.िचं.मनपा ाथिमक शाळा सं या ११० असून याम ये एकूण वग खो यांची सं या ११२६ 
असून याम ये असणा-या व छतागृहांची सं या देखील ८९७ असून या ठकाणी (Automatic) 
हॅ ड  सॅिनटायजर मशीन बस वता येईल. जेणेक न व ा या या आरो याची काळजी घेता येईल. 
प.िच.म.न.पा. मा यिमक शाळांची सं या १८ असून या याम ये एकूण वगखो यांची सं या २४३ 
आहेत याम ये असणा-या व छतागृहांची सं या २५१ असून या ठकाणी देखील (Automatic) 
हॅ ड सॅिनटायजर मशीन बस वणे गरजेचे आहे. 

            
                    

        
 
 

 शाळांची सं या वग खो यांची सं या व छतागृहांची सं या 
ाथिमक        ११०       ११२६        ८९७ 

मा यिमक        १८       २४३        २५१ 
एकूण       १२८       ११४८        १३६९ 
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      वर ल आकडेवार  वचारात घेता ाथिमक व मा यिमक शाळेतील वगखो यांम ये व 
व छतागृहांम ये (Automatic) हॅ ड सॅिनटायजर मशीन बस व यास “COVID 19“ या रोगाचा 

सामना करताना पािलकेतफ चांगली यव था करता येईल व शाळेत िशकणा-या व ा याचे 
आरो य जपता येईल. तर  याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.िश ण सिमती 
सद यांची मागणी असली तर , तूत वषय शासनाने तपासून यो य तो आिथक मा यतेचा 

ताव मा. थायी सिमतीस सादर करणेस मा यता येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८५०३                             वषय मांक – ७६ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव –  

        मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३३ द.०४/०२/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागातील ामीण भागातील, वटभ ट  कामगारांची मुले 
यांना िश णा या वाहात आण यासाठ  वदयाथ  वाहतुक बस सु वधा सु  कर यात आली 
होती. याअनुषंगाने मे. ेम टुस ऍ ड ह स, च-होली यांना िन वदा नोट स .२४/२०१९ 
अ वये आठ ाथिमक शाळेतील वदयाथ  वाहतुक बस सु वधा पुर वणेचे ए ल-२०२० पयत 
कामाचे आदेश दले होते. परंतु भारताम ये कोरोना संसंगज य रोग ादुभाव झा याने माच-
२०२० पासून पंपर  िचंचवड शहराम ये लॉकडाऊन लागू कर यात आले. शाळा बंद झा याने 
यांचे काम देखील बंद कर यात आले आहे. सदय थतीम ये महारा  रा य शासना या शालेय 

िश ण व डा वभागा या आदेशा वये व पं.िचं.मनपाचे मा. आयु  यां या आदेशा वये 
द.४/०२/२०२१ पासून इय ा ५ वी ते ८ वी पयत या शाळा सु  होणार असून मे. ेम टुस 
ऍ ड ह स यांनी सन २०२०-२१ या शै णक वषा या उव रत कामाचे कालावधीसाठ  मागील 
मंजूर दराने िन वदा .२४/२०१९ या अट -शत , करारनामा व मंजूर दरानुसार काम कर यास 
तयार असून कामाचे आदेश देणेकामी प ा ारे वनंती केली आहे. तसेच शाळे या मु या यापक 
यांनी वदयाथ  बस सु वधा पुर वणे बाबत मागणी केली आहे. याअनुषंगाने मे. ेम टुस ऍ ड 

ह स, च-होली यांना कामाचा अनुभव, मा हती अस याने नवीन शै णक वष सन २०२१-२२ 
सु  होईपयत. न याने िन वदा न काढता पुव या िन वदा .२४/२०१९ या अट -शत , 
करारनामा व मंजूर दरानुसार फ  िन वदेम ये मंजूर असले या शाळेतील इय ा ५ वी ते ८ वी 
या वदयाथ - वदयाथ नी कर ता १) कै.बबनराव भ डवे ाथिमक शाळा, रावेत २) कै. दलीपराव 

ढवळे ाथिमक शाळा मुले/मुली, पुनावळे शाळा .१०३, ३) सा व ीबाई फुले मुले/क या 
ाथिमक शाळा मांक १०६ मोशी ४) पं.िचं.मनपा ाथिमक शाळा चो वसावाड  शाळा .२१ 

चो वसावाड  ५) महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ाथिमक शाळा, यशवंतनगर ६) छ पती 
ी.शाहु महाराज ाथिमक वदयालय दघी ता.हवेली ज.पुणे या सहा शाळेतील वदयाथ -
वदयथ नी यांची बस वाहतुक सु वधा पुर वणेचे सन २०१९-२० मधील िन वदेतील उव रत 
कालावधीचे कामकाज सन २०२०-२१ म ये कर यास तसेच मे. ेम टुस ऍ ड ॅ ह स, च-होली 
यांना वदयाथ  वाहतुक चे कामास यापुढे ३ म हने मुदतवाढ दे यात येऊन कामाचे आदेश 
देणेकामी होणारे अंदाजे वाढ व खच र. .१२,००,०००/-(अ र  र. .बारा लाख फ ) चे खचास व 
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सन २०२१-२२ या शै णक वषाचे उव रत कालावधीसाठ  वदयाथ  वाहतुक सु वधा चालू 
ठेव यास न याने िन वदा कया करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८५०४                             वषय मांक – ७७ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

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

संदभ – मा. यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव –  

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३४ द.०४/०२/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून 
येत असतात. महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये 
शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती 
य  कर त आहे. याच अनुषगाने व ाथा या कला गुणांना वाव दे याचे कामकाज िश ण 

सिमती कर याचे ीने  वरधरा  सं थमेाफत संगीत िश ण –  योिगक त वावर ऑनलाइन 
प तीन े सु  करणे आव यक आहे. सदर बाबतीत सं थेने वभागास ताव सादर केलेला आहे. 
सदर  उप म राब व यास व ाथाना यांचा फायदा होईल. 
 
सव व ा याना APP उपल ध क न देणे –  
    APP गूगल ले टोर वर उपल ध आहे. याचे संकेत थळ सव व ा याना दे यात 
येईल. APP डाऊनलोड केले क  यातील वॉ यूम 1 वाप न प ह या वषाचे िश ण मुलांना 
यायचे आहे. वॉ यूम 1 िमळ यासाठ  येक मुलाला एक कोड दला जाईल. या कोड या 

आधारे वॉ यूम 1 मािधले अ यास म खुला होऊन व ा याना ध या या पाने पु तकाची 
पाने आ ण वर-ताल ब ं विन मु ण िमळेल.    
 
स या या मनपा संगीत िश कांना APP मधील अ यास म समजावून सांगणे  
     िश कांना संपूण अ यास म आ ण धडे समजावून सांग यात येईल. एका ऑनलाइन 
मी टंग आ ण ेिनंग ारे. संगीत यांना येतच आहे, येक ध यातील मु े आ ण ते मुलांकडून 
क न घे याची प त आपण ा मी टंग म ये सग या िश कांना समज व यात येईल. व काह  
शंका अस यास याचे िनरसन कर यात येईल. या आधारे िश क मुलांना ती धडा अधा 
तास लाई ह कंवा रेकॉड क न पाठवू शकतील सवड  माणे बघून िशकायला, मग लाइ ह ची 
पण गरज नाह . वा या या माणे मुलांनी तो अ यास पूण क न, गरज असेल तसे 
िश कानंा रेकॉड क न पाठवणे सहज श य आहे. सदर उप मास वरधारा सं थेने 
र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) इतका खच कळ वला असून सदर खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८५०५                             वषय मांक – ७८ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा. यांका बारसे, मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा ताव वचारात घेवून –  

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३५ द.०४/०२/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून 
येत असतात. महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये 
शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती 
य  कर त आहे. याच अनुषगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक 

शाळांम ये व ाथाक रता ानरचनावाद  िश णप तीचा वापर के यास व ाथाना याचा 
चांगला फायदा होईल. " ानरचनावाद  िश णप तीम ये" य  अनुभवातून व ाथाना 
िश ण दे यासाठ  आव यक असलेले सव शै णक सा ह य उपल ध क न देणे आव यक 
आहे. तसेच " ानरचनावाद  िश णप तीम ये" हणी, वा य चार, िच  खेळणे, िभंतीिच े 
संवादातून व ाथाना िश ण दले जाते. क  सरकारने ानरचनावाद  िश णप तीचा उ लेख 
२००५ या रा ीय िश ण म आराख या ारे सव थम तसेच " ानरचनावाद  िश णप तीचा" 
वापर अ ययन-अ यापनात झाला पा हजे हा आ ह २००९ या िश ण ह क कायदानुसार 
धरला आहे. त ससंबंधीचा २२ जून २०१५ चा शासन िनणय हा िश क व क मुख यां यावर 
मुलां या िशक याची जबाबदार  टाकतो. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक 
शाळांम ये व ाथाक रता " ानरचनावाद  िश ण प तीचा" वापर के यास याचा फायदा 
व ाथाना होईल व याची िश णाची ओढ वाढेल. यासाठ  ानरचनावाद  सुस ज योगशाळा 
उभार यास व होणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.िश ण सिमती सद यांची मागणी 
असली तर , तूत वषय शासनाने तपासून यो य तो आिथक मा यतेचा ताव मा. थायी 
सिमतीस सादर करणेस मा यता येत आहे. 

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

              सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणते आले. 
 
ठराव मांक – ८५०६                             वषय मांक – ७९ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       मा.महापािलका आयु  यांचे वषय .पअक/१/का व/१४१/२०२१ द.१०/२/२०२१ नुसार 
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/२०१६-२०२१ अ वये मोशी कचरा 
डेपोतील जु या डंपींग केले या कच-याची बायोमायिनंग करणेची िन वदा भरणेसाठ  जॉ ट 
ह चस क न दोन कंप यांनी िमळून संयु पणे िन वदा भरणेची तरतूद करणेत आली होती, 
यानुसार सदरची िन वदेसाठ  लघु म दराची िन वदा म. हंद अ ो अँ ड केिमक स व मे.साई 

गणेश ए टर ायझेस यांनी भरली असून सदरचे िन वदेस मा. थायी सिमतीची ठराव .८४१५ 
द.१०/२/२०२१ नुसार मा यता िमळाली असून सदर या वषयप ाम ये दोन संयु  कंपनीचे नाव 
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असणे अपे त होते. तथा प नजरचुक ने दो ह पैक  फ  मे. हंद अ ो अँ ड केिमक स यांचेच 
नाव नमुद के याने तसा ठराव पा रत झाला आहे. सदरचा क प दो ह  कंपनीकडून संयु र या  
(JV) कर यात येणार अस याने यांचेशी कारारनामा करताना कंवा भ व यात तां क अडचण 
येऊ नये यासाठ  यापुव या मा. थायी सिमती ठराव .८४१५ द.१०/२/२०२१ या ठरावात 
दु ती क न एज सीचे नाव मे. हंद अ ो अँ ड केिमक स ऐवजी मे. हंद अ ो अँ ड केिमक स 
व मे.साई गणेश ए टर ायझेस असा उ लेख करणेस मा यता देणेत येत आहे.       

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

ठराव मांक – ८५०७                             वषय मांक – ८० 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

      अ े य कायालयांतगत एकूण ६ सावजिनक वाचनालये व २ पधा प र ा क  
चाल व यात येत आहेत यापैका १ वाचनालय अनुदािनत असून २ वाचनालये बचत गटास 
चाल व यास देणेत आलेली आहेत उवर त ०३ वाचनालये महापािलकेमाफत चाल व यात येत 
आहेत. स या थतीम े वाचनालयात कायरत कमचार  वगावर मनपाचा होणारा खच पाहता 
वाचनालये बचत गटास सेवाशु क त वावर चाल व यास दलेनंतर कमचार  वगावर होणारा खच 
कमी होईल. यानुसार अ े य कायालयांतगत चाल व यात येणारे िनगड  सावजिनक 
वाचनालय मै ी म हला बचत गट व आकुड  सावजिनक वाचनालय सहेली म हला बचत गट 
यांना ती म हना एका वाचनालयाक रता र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार फ ) या माणे 
सेवाशु क त वावर चाल वणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५०८                             वषय मांक – ८१ 
दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत दरवष  
जागितक म हला दन साजरा कर यात येतो. याच माणे यावष  देखील ८ माच २०२१ या 
जागतीक म हला दनाचे आयोजन कर यास व याकामी येणा-या र. .६,००,०००/- (अ र  
र. ,सहा लाख फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५०९                             वषय मांक – ८२ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       सा रका र वं  कुलकण  यांना शॉप नं.१, दै द यमान अपाटमट,तानाजीनगर, िचंचवड 
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येथे महापािलकेचे नागर  सु वधा क  मंजूर केलेले आहे. सा रका र वं  कुलकण , अ य ा 
सुने ा म हला बचत गट, तानाजीनगर िचंचवड यांनी शॉप नं.२१, मनपा यापार  गाळे इमारत, 
मोरया हॉ पीटल समोर, िलंक रोड, िचंचवड-३३ हा गाळा १० वष भाडेकराराने मनपाकडून 
घेतला आहे.  यामुळे तानाजीनगर, िचंचवड येथील नाग रकां या सोई या ीने सदरचे नागर  
सु वधा क   शॉप नं.२१, मनपा यापार  गाळे इमारत, मोरया हॉ पीटल समोर, िलंक रोड, 
िचंचवड-३३ या ठकाणी थलांतर करणेस तसेच सुने ा म हला बचत गटास सदर ठकाणी 
गाळा .२० म ये पणन क  व महारा  शासनाची िशवभोजन थाळ  योजना राब वणेस  
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५१०                             वषय मांक – ८३ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

    मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव मांक १४ दनांक १६/०२/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका काय े ातील घो षत अघो षत झोपडप ट वािसयांना यांच े आरो य हे उ म 

राह याकर ता तसेच यां या कुटंु बंयांचे आरो यमान व जीवनमान आरो य या उ म राहणे ह  

महानगरपािलकेची पालक हणुन ाथिमक जबाबदार  असलेन ेझोपडप ट वािसयां या घराम य ेसोलर 

होम लाईटचा ( ीन एनज ) पयावरण या वाह होणे गरजेचे असून महारा  रा य व ुत महा वतरण 

माफत तयार होणा-या वजेचा वापर कमी होईल तसेच यातुन िनमाण होणारा दुषण वायू पासून 

हणजेच CO2 (काबन), Nox, Sox यापासून तेथील र हवाशाचा बचाव होईल. घरा या छपरावर सोलर 

पॅनेल उभा न या दारे सोलर फोटो हो टाइक पॅनेल दारे वीजिनिमती केली जाते. याम ये िनमाण 

झालेली वीज थेट महा वतरण या जाळयाला ( ीड) ला जोडली जाऊ शकते. यातुन भारिनयमन बंद 

होईलच िशवाय वजेच े मािसक बल अ यंत कमी माणात येईल. यासाठ  येक झोपडप ट तील 

कुटंुबाना येक  १ सोलर होम लाईट सेट हणजे २ टयुब लाईट, १ फॅन चाल व यासाठ  सोलर पॅनल 

तसेच बॅटर  बॅकअप, इन हरटर व १ पोल काया वीत क न दे यात यावा. सदरच े काम करणेसाठ  

Broadcast Engineering Consultants India Limited अथवा Savitiribai Phule Pune University 

या सं थेस थेट प दतीने दे यात यावे. सदरची खरेद  महानगरपािलके या शहर सुधारणा वभागाअंतगत 

झोपडप ट म ये काम करणा-या वदयुत वभागामाफत कर यात यावी. तसेच शहर सुधारणा वभागा 
अंतगत येणा-या लेखािशषावर ल अ. . १) महसुली – झोिनप ु थाप य वभाग करकोळ दु ती व 

देखभाल पान .९१७ ते ९४८, २) महसुली – व ुत वभाग पान .९४९ ते ९५३, ३) भांडवली- झोिनपु 

थाप य पान .५९८ ते ६०२, ४) भांडवली - वदयुत वभाग पान .६३२ ते ६३६ याव न खच कर यात 

यावा. तसेच सदर योजना पुण करणेकामी शहर सुधारणा वभागातील तसेच इतर वभागातील अखिचत 

र कम सदर या लेखािशषावर वेळोवेळ  उपल ध कर यात यावी. सदरच े सा ह य ायोिगक त वावर 

सु वातीला तीन झोपडप टया शांतीनगर, व ठलनगर, द नगर या झोपडप ट मधील सव कुटंुबाना 
सदर सा ह याचा लाभ िमळावा तसेच आव यकतेनुसार याकामी िनधी कमी पड यास वेळोवेळ  िनधी 
उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८५११                             वषय मांक – ८४ 

दनांक – १७/०२/२०२१      

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       अ भाग सिमती सद यांना चं दगड हे सुिनयो जत वकिसत शहर अस याने या शहरातील 

महानगरपािलकेने राब वले या व वध योजना व क पांची पाहणी तसेच पयटन थळांची पाहणी व अ यास 

क न या माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये यातील चांग या योजना व क पांची अंमलबजावणी 
करणेच े ीने अ भाग सिमती सद य व ३ अिधकार /कमचार  यांचेक रता चं दगड/ मनाली/ िसमला येथील 

व वध क पांची पाहणी माहे माच/ए ल २०२१ म ये करणेकामीचे अ यास दौ-यास व यासाठ  य  

होणा-या खचास अ भाग सिमती सभा ठराव मांक ०५ दनांक १२/०२/२०२१ अ वये मा यता दे यात आली 
आहे. तर  सदरचे अ यास दौ-यास येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८५१२           वषय मांक – ८५ 

दनांक – १७/०२/२०२१     
सूचक – मा.राज  लांडगे          अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ :- मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

  व छता अिभयाना अंतगत फ भाग सिमती सद यांचा अ यास दौरा ज मू आ ण 
का मर रा यात माहे माच २०२१ म ये िनयो जत करावयाचा आहे. सदर या दौ-याम ये शहर 
व छता, कचरा व हेवाट, घनकचरा यव थापन तसेच इतर क प पाहणी, पयटन थळे पाहणी 

इ.बाबत ज मू आ ण का मर रा यातील मह वा या शहरांना भेट  ावया या अस याने सदर दौ-
यासाठ  फ भाग सिमती सद य व चार अिधकार /कमचार  यांचेसाठ  येणा-या य  खचास फ 
भाग सिमती ठराव मांक २ द.०४/०२/२०२१ अ वये मा यता दे यात आलेली अस याने 

सदरचे आ यास दौ-यास येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५१३     वषय मांक – ८६ 

दनांक – १७/०२/२०२१     
सूचक – मा.राज  लांडगे    अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ :- मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

      सौ. ृितका थमेश मुंगी यांची मा हती व तं ान वभागाम ये "सी.एस.आर.सहा यक 
स लागार" या पदावर द.०१ ऑ ट बर २०२० पासून द.३१ माच २०२१ पयत ता पुर या व पात 
दरमहा र. .४०,०००/-(अ र  र. .चाळ स हजार फ ) एक त मानधनावर ६ म हने कालावधी 
क रता िनयु  कर यात आली आहे. ६ म ह यांचा कालावधीत सौ. ृितका थमेश मुंगी यांनी 
अनेक कंप यां या सी.एस.आर. माफत पािलके या उप मांना हातभार लावला व सी.एस.आर. 
माफत सामा जक े ातील न वन उप म सु  कर यास योगदान दले, तसेच चालू असलेले 
उप म ामा णकपणे व चांग या प दतीने चाल वले आहेत. सदरहू कामा या आढा यानुसार 
सौ. ृितका थमेश मंुगी यांची मा हती व तं ान वभागाम ये "सी.एस.आर. सहा यक स लागार" 
या पदावर द.१ ए ल २०२१ पासून ता पुर या व पात दरमहा र. .६०,०००/-(अ र  र. .साठ 
हजार फ )एक त मानधनावर ६ म हने कालावधीक रता िनयु  कर यास मा यता दे यात येत 
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आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८५१४     वषय मांक – ८७ 

दनांक – १७/०२/२०२१     
सूचक – मा.राज  लांडगे    अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ :- मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .२५ येथील पुनावळे गावठाण यायामशाळा 
ह  रणखांब िम मंडळ, पुनावळे, कोयतेव ती, मा.मावळ, ज.पुणे या सं थेस ११ म हने कराराने 
सेवाशु क त वावर महापािलकेकडून दरमहा र. .२,०००/- घेऊन चाल वणेस दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५१५     वषय मांक – ८८ 

दनांक – १७/०२/२०२१     
सूचक – मा.राज  लांडगे    अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ :- मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

        मा. थायी सिमतीची दनांक २४/०२/२०२१ ची सभा ह  शु वार द.२६/०२/२०२१ रोजी 
सायं.५.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

(संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग 
मांक - नस/३/का व/३८८/२०२१ 

     दनांक – २२/०२/२०२१ 

                                                         
(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 . 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१०७/२०२१ द.०८/०२/२०२१ वषय .१४ चे लगत) 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/२४/२०२१ द.०८/०२/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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