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

कायप का मांक – २३० 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०७/०७/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०७/०७/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.महापौर 
मधुकरराव पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ 
. .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा.सद य ऑनलाईन हड ओ 
कॉ फर संग ारे उप थत होते.  

 

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे  – सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत  
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
४. मा.संतोष बबन कांबळे 
५. मा.अिभषेक गो वंद बारणे  
६. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
८.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
९.    मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
१०.   मा.यादव मीनल वशाल 
११.   मा.भालेकर वण महादेव 
१२.   मा.बनसोडे राजू व नाथ  
१३.   मा.पाडाळे िनता वलास  

 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु (१), मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.राजन 
पाट ल – शहर अिभयंता, मा.डॉ.राय – आरो य वै कय अिधकार , मा.नाळे – उपसंचालक 
नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.दुरगुडे, 
मा.लोणकर – उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवणे, मा.तांबे, मा.इंगळे – सह शहर 
अिभयंता, मा.जोशी, मा.देशमुख – सहा यक आयु , मा.मुढे – .िश णािधकार (मा यिमक 
िश ण), मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण), मा.पोमण – मु य मा हती व 
तं ान अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.ओंभासे, 
मा.ग टूवार, मा.मोरे, मा.से ठया, मा.वाघंुडे, मा.पोरे ड , मा.धुमाळ – कायकार  
अिभयंता,मा.हराळे, मा.पानसरे – शासन अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा 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 .३४) महापािलका आ कटे ट पॅनलवर घेणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.नीता पाडाळे 

यांचा ताव. 
वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील व ाथाना 

शै णक अ यास माचे सॉ टवेअर सह टॅब (ई लिनग) सा ह य देणेबाबत.- 
मा.िभमाबाई फुगे, मा.नीता पाडाळे यांचा ताव. 

वषय .३६) ठराव .८०४५ द.१३/०१/२०२१ म ये दु ती करणेबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, 
मा.नीता पाडाळे यांचा ताव. 

वषय .३७) फ े य कायालयातील भाग .१३ मधील न वन डा वषयक वकास 
कामांचे िन वदा काढणेसाठ  सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप कात तरतूद  वग करण 
करणेबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, मा.नीता पाडाळे यांचा ताव. 

वषय .३८) सपिम / ाणीिम  मानधनावर नेमणेबाबत - मा.िभमाबाई फुगे, मा.नीता पाडाळे 
यांचा ताव. 

वषय .३९) मा. थायी सिमती ठराव .९६३६ द.०९/०६/२०२१ म ये दु तीबाबत. - 
मा.िभमाबाई फुगे, मा.नीता पाडाळे यांचा ताव. 

वषय .४०) मा. थायी सिमती ठराव .९७९३ द.२३/०६/२०२१ म ये दु ती करणेबाबत. 
मा.िभमाबाई फुगे, मा.नीता पाडाळे यांचा ताव. 

वषय .४१) वाकड भाग .२५ येथे न याने वकिसत होणा-या व वध र यांवर व ुत 
वषयक कामे करणेकर ता तरतुद वग करण करणेबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, 
मा.नीता पाडाळे यांचा ताव. 

वषय .४२) सुर ार काची नेमणूक करणेबाबत. - मा.राजू बनसोडे, मा.संतोष कांबळे यांचा 
ताव. 

वषय .४३) भाग .२२ येथील पवनानगर व वजयनगर येथील जु या मलिनस:रण 
निलकांची सुधारणा वषयक कामे करणे या कामासाठ  सन २०२१-२०२२ या 
आिथक वषासाठ  वग करण क न र कम उपल ध क न देणेबाबत. - मा.नीता 
पाडाळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

---------- 
 
ठराव मांक – ९८५८                          वषय मांक – १  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – थाप य EWS 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु  (२) यांचे प  . था/िन/EWS/५११/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/06/2020-2021 अ वये JnNURM  BSUP शहर 
झोपडप ट  पुनवसन अंतगत िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .७ अ मधील इमारतींची थाप य, पाणीपुरवठा, 
व ुत, जलिन:सारण कामांची दु तीची कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .4,97,47,156/- 
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(अ र  र. .चार कोट  स या नव लाख स ेचाळ स हजार एकशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,97,21,906/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,97,21,906/- पे ा 15.77% कमी हणजेच र. .4,18,80,761/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .25,250/- = एकुण र. .4,19,06,011/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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 करण े 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 – ९८५९                          वषय मांक – २  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – आप ी यव थापन 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप. य/०१/का व/१८२/२०२१, द.१४/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोवीड–१९ संसगज य आजार ितबंधा मक उपाययोजना अंतगत लसीकरण क ावर होत 
असले या गद वर िनयं ण िमळवणेकामी व गद स िश त लावणेकामी नेमणेत आले या दूगा 
गेड यांच े वयंसेवकांच े नेमणूक स देणेत आले या १ म हना कालावधीच े मुदतवाढ स काय र 

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

----------- 
 
ठराव मांक – ९८६०                           वषय मांक – ३  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – क े य, जलिन꞉सारण  

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .क ेका/जिन/२५३/२०२१, द.०८/०६/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे क भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन ा. 
िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत (A) मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा 
कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर 
कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या 
मा यतेचे मुदत वाढ देणेत येईल या माणे अट  व शत म ये नमुद करणेत आलेले आहे. 
मनपा या ‘क’ भागातील कामाची ५ वष कालावधीची मुदत द.३०/०६/२०२१ रोजी संपत आहे. 
सदरच ेकाम नागर कां या आरो याशी िनगड त अस याने अखंड त सु  ठेवणे आव यक आहे. 
यामुळे उपरो  कामांकर ता न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन न वन काम सु  होईपयत 
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सदरच ेकाम सु  ठेवणे आव यक आहे. परंतु मागील वषापासून उ वले या कोरोना या (Covid-

19) जागितक संकटामुळे सदर कामां या िन वदा कायवाह च ेकाम अपे ीत वेळेत पुण होऊ शकले 
नाह . तथा प, अ ापपयत ‘क’ भागातील जलिन:सारण निलका व चबसची साफ सफाई करणे व 
चोकअप काढणेचे न वन कामाची िन वदा कायवाह  सु  आहे. स थतीत वषयां कत कामांची 
न वन िन वदा कायवाह  सु  आहे. यामुळे सदर कामांची िन वदा कायवाह  होऊन न याने 
कामाचा आदेश देणेकर ता आणखी कालावधी लागणार आहे, तसेच सदरच े काम अ याव यक 
सेवेच ेअस याने मनपामाफत अखंड त सु  ठेवणे गरजेच ेआहे. तर  सदर कामास सन २०२०-
२०२१ या जु या दरा माणेच तीन म ह यांसाठ  मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. या कामांची 
मा हती खालील त यात नमुद केलेली आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव 
िन वदा र कम व 

िन वदा दर 
ठेकेदाराचे नाव 

कामाचा आदेश, दनांक व 
मुदत 

थायी सिमती 
मा यतेकामी र. . शेरा 

१ 

पंपर  िचंचवड महानगर 
पािलकेचे क भागातील 
जलिनःसारण निलकांची 
वा षक ठेकेदार  प तीने 
साफसफाई करणे व 
चोकअप काढणे (िन वदा 
.१२/०२/२०१४-१५) 

र. .१,०५,५१,२७६/
- दर–१.५०% कमी 

मे.आयन पं स 
ऍ ड ए हायरो 
सो युशन ा.िल. 

थम-

जिन/०२/का व/४३७/२०१६,  
द.०२/०७/२०१६           
तीय-

जिन/०२/का व/३००/२०१७,   

 द.१६/०९/२०१७            
तृतीय-     
जिन/०२/का व/१६४१/२०१८, 
द.२४/०९/२०१७             
चतुथ-                          

जिन/०२/का व/२०१९,            

द.२०/०९/२०१९            
पाचव-े

जिन/०२/का व/७५७/२०२०, 

 द.२३/०९/२०२० 

र. .३३,७७,८२४/-  

 
‘क’ ेञीय कायालयातील कामास मागील वषातील िन वदा दरात वाढ न करता वर ल पञाम ये 
दश व या माणे र. .३३,७७,८२४/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९८६१                           वषय मांक – ४  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – ब े य, आरो य  

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

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे प  .ब ेका/५/का व/२९१/२०२१, द.२४/०६/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  (१) याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       ब ेञीय काय ेञातील भाग .१७,२२ मधील शौचालय/मुतार  ११० िस सची मनु यबळ व 
यां क  प दतीने तसेच आव यक रसायने वाप न दवसातून ४ वेळा साफसफाई करणेबाबत 
कामकाजासाठ  िन वदा नोट स .०२/०३/२०२०-२१ िन वदा र. .६९,९८,२९७/- कर ता ३ वष 
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कालावधीसाठ  मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स वसेस ा.िल. यांचा -23.490% कमी 
(५३,५४,३९७.०३५/-) हा दर सवात लघु म अस याने तसेच यांनी सादर केले या दरपृथरकणानुसार 
महापािलकेने अंदाजप ाकाम ये नमुद केले या कमान वेतन दराचे पालन होत आहे.दरचा दर 
वकृतीस मा.  अित.आयु (१) यांनी द.२४/०६/२०२१ या तावानुसार मा यता दलेली आहे. सबब 

सदरचे कामासाठ  येणा-या र. .५३,५४,३९७/- (अ र  र. . ेप न लाख चौ प न हजार तीनशे 
स या णव फ ) चे अपे ीत खचास व यानुसार ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, याकामी यां याशी 
आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे तसेच कमान वेतन दराने देय वेतन 

तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या 
य  खचास मा यता देणेची मा.अित र  आयु  (१) यांची मागणी असली तर , तुत 

वषयातील कामासाठ  र. .५३,५४,३९७/- (अ र  र. . ेप न लाख चौप न हजार तीनशे 
स या नव फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९८६२                           वषय मांक – ५  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – ब े य, आरो य  

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

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे प  .ब ेका/५/का व/२९३/२०२१, द.२४/०६/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  (१) याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       ब ेञीय काय ेञातील भाग .१६ मधील शौचालय/मुतार  १५० िस सची मनु यबळ व 
यां क  प दतीने तसेच आव यक रसायने वाप न दवसातून ४ वेळा साफसफाई करणेबाबत 
कामकाजासाठ  िन वदा नोट स .०२/०१/२०२०-२१ िन वदा र. .१,०४,०८,३४६/- कर ता ३ वष 
कालावधीसाठ  मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांचा  -२१.५००% कमी (८१,७०,५५१.६१/-) हा 
दर सवात लघु म अस याने व यांनी सादर केले या दर पृथरकणानुसार महापािलकेने 
अंदाजप ाकाम ये नमुद केले या कमान वेतन दराचे पालन होत आहे. सदरचा दर वकृतीस मा. 
अित.आयु (१) यांनी द. २४/०६/२०२१ या तावानुसार मा यता दलेली आहे. सबब सदरचे 
कामासाठ  येणा-या र. .८१,७०,५५२/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख स र हजार पाचशे बाव न फ ) 
अपे ीत खचास व यानुसार ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, याकामी यां याशी आव यक अट / 
शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे तसेच कमान वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य 
शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास 
मा यता देणेची मा.अित र  आयु  (१) यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील कामासाठ  
र. .८१,७०,५५२/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख स र हजार पाचशे बाव न फ ) इत या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९८६३                           वषय मांक – ६  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – ब े य, आरो य  

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

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे प  .ब ेका/५/का व/२९२/२०२१, द.२४/०६/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  (१) याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       ब ेञीय काय ेञातील भाग .१८ मधील शौचालय/मुतार  २२७ िस सची मनु यबळ व 
यां क  प दतीने तसेच आव यक रसायने वाप न दवसातून ४ वेळा साफसफाई करणेबाबत 
कामकाजासाठ  िन वदा नोट स .०२/०२/२०२०-२१ िन वदा र. .१,४०,३८,१७५/- कर ता ३ वष 
कालावधीसाठ  मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स वसेस ा.िल.  यांचा  -21.690% कमी 
(१,०९,९३,२९४.८४३/-) हा दर सवात लघु म अस याने तसेच यांनी सादर केले या दरपृथरकणानुसार 
महापािलकेने अंदाजप ाकाम ये नमुद केले या कमान वेतन दराचे पालन होत आहे.सदरचा दर 
वकृतीस मा.  अित.आयु  (१) यांनी द.  २४/०६/२०२१ या तावानुसार मा यता दलेली आहे. 

सबब सदरच ेकामासाठ  येणा-या र. .१,०९,९३,२९५/- (अ र  र. .एक कोट  नऊ लाख या णव हजार 
दोनशे पं या णव फ ) अपे ीत खचास व यानुसार ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, याकामी 
यां याशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे तसेच कमान वेतन दराने 

देय वेतन तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा 
करावया या य  खचास मा यता देणेची मा.अित र  आयु  (१) यांची मागणी असली तर , 

तुत कामासाठ  र. .१,०९,९३,२९५/- (अ र  र. .एक कोट  नऊ लाख या नव हजार दोनशे 
पं या नव फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९८६४                           वषय मांक – ७  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – ग े य, आरो य  

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

संदभ – मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे प  .ग ेका/४/का व/४३१/२१, द.२५/०६/२१ 
      मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय कायालय, आरो य वभागातंगत सावजिनक शौचालय 
व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब   फवा-याचे सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन 
साफसफाई व देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  िन वदा नोट स .२/२०१८-२०१९ 
र. .७५,३५,५०८/-  ची िस द करणेत आली होती,  या माणे ित २०० िस स साफसफाई 
करणेकर ता १ टाटा ए.सी.ई. कंवा समक  चार चाक  वाहन व ित वाहनावर १ वाहन चालक व २ 

कामगार पुरवून साफसफाई करणेकर ता आदेश .ग ेका/आ/४/का व/७८/२०१९ दनांक 
२९/०१/२०१९ अ वये मे.शुभम उ ोग, पंपर  यांना दनांक ११/०१/१९ ते १०/०१/२०२१ अखेर आदेश 
दे यात आलेला होता. सदर कामाची मुदत दनांक १०/०१/२०२१ रोजी संपु ात आली अस याने, 

आदेश . ग ेका/आ/४/का व/ १६६/२०२१ दनांक २६/०२/२०२१ अ वये दनांक ११/०१/२०२१  ते 
१०/०४/२०२१ अखेर (३ म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होईपयत या कालावधीकर ता 
मुदतवाढ देणेत आली होती. सदर कामाची मुदत दनांक १०/०४/२०२१ रोजी संपु ात आली आहे. 
सदर कामकाज हे अ याव यक सेवेच ेअस याने, सदर कामाची न वन िन वदा िस द ची कायवाह  ग 
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े ीय कायालय आरो य मु यालय तरावर चाल ु असून, न वन िन वदा येस वलंब हो याची 
श यता अस याने, सदर िन वदेस दनांक ११/०४/२०२१ ते १०/१०/२०२१ अखेर (६ म हने) अथवा 
न वन िन वदा कायवाह  पूण होऊन आदेश देईपयत, या दो ह ंपैक  जे थम होईल तोपयत, मे.शुभम 
उ ोग, पंपर  या सं थेस मुदतवाढ देणेस व याकर ता होणारा पूणाक ंत अंदाजीत खच 
र. .१३,००,०००/- (अ र  र. .तेरा लाख फ ) यास मा यता देणेची मा.आरो य कायकार  अिधकार  
यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील कामास ४ म हने मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत  
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८६५                           वषय मांक – ८  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – ग े य, व ुत  

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . व/ग े/थेर/१/४९०/२०२१, द.२५/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय काय े ात थेरगाव येथील न वन हॉ पटल 
इमारतीवर सोलर िस टम बस वणे ा कामाची िन वदा काढणेत आली आहे. यांची िन वदा 
र. .३३,३०,७९२/-  इतक  आहे. सदरचे काम “अपारंपा रक उजा ोतापासून वजिनिमती करण”े या 
मु य कायालयाकड ल भांडवली या लेखािशषकाव न  काढणेत आले आहे. सदर कामास सन २०२१-२२ 
या मुळ अंदाजप कात र. .१०,००,०००/- इतक  तरतुद अस याने, ती पुरेशी नाह  यामुळे काम 

करणे श य होत नाह . सदरचे काम करणे आव यक अस याने, सदर कामासाठ  र. .२१,००,०००/- 
इतक  तरतुद वग करण करावे लागणार अस याने ाफ क िस नल या लेखािशषकावर ल 
अदांजप कातील पान .३६४ अ. .१, २ व ५ या तरतुद तुन वग करण करणे श य आहे. याची 
स व तर माह ती सोबत या त यात दली आहे. सबब, सन २०२१-२२ अंदाजप कातील ाफ क 
िस नल लेखािशषकातुन, सोबत या त यात नमुद  अ. .१, २ व ३ या कामाव न र. .२१,००,०००/- 
(अ र  र. .एक वस लाख फ ) तरतुद मनपा य अदांजप कातील पान .३६८ अ. .२ व 
त यातील अ. .४ येथील मु य कायालय भांडवली अंतगत “अपारंपा रक उजा ोतापासून वज 
िनिमती करणे” या लेखािशषकावर वग करणेस मा यतादेणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८६६                           वषय मांक – ९  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/२६७/२०२१, द.२८/०६/२०२१ 
       वषय – मनपा दवाखाने/ णालयांसाठ  बेडिशट, सोलापुर   लकेट व चादर खरेद  करणेस  

               मा यता देणेबाबत.  

वषय .९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९८६७                           वषय मांक – १०  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/१११८/२०२१, द.२८/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध णालये, जं बो को वड सटर, ऑटो ल टर 
को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णावर वै कय 
उपचाराकर ता आव यक असणारे Inj.Remdesivir 100 Mg तातड ने उपल ध क न देणे आव यक 
आहे.स थतीत मनपाचे व वध णालये तसेच कोवीड हाँ पीटल कर ता आव यक असणारे 
Inj.Remdesivir 100 Mg – 4,000 Vials खरेद  करणेकामी  थेट प दतीने मे. ी. वनायक फामा., पुणे 
यांचेकडुन Dr.Reddy या कंपनीचे दर र. .1948.80 ित हाय स (सव करासह त) असा आहे. या 
दराने 4,000 हायलस खरेद कामी एकुण र. .77,95,200/- (अ र  र. .स याह र लाख पं या णव 
हजार दोनशे फ ) (सव करासह त) इतका  खच झालेला आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग 

िनयं ण अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व 
१४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच महापािलका अिधिनयम 
अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार मे. ी. वनायक फामा., पुणे  यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न 
करता खरेद कामी येणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८६८                           वषय मांक – ११  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/७७५/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/94/2020-21 अ वये भाग .६ मधील स ु  
नगर, लांडगे व ती, महादेव नगर व प रसरात  थाप य वषयक सुधारणेची कामे करणेकामी 
मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .44,91,139/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख ए या णव हजार एकशे 
एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,50,489/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,50,489/- पे ा 18.00% 
कमी हणजेच र. .36,49,401/- + रॉय ट  चाजस र. .18,372/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .40,650/- 

= एकुण र. .37,08,423/- 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 – ९८६९                           वषय मांक – १२  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय  

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/७७४/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/11/2020-21 अ वये भाग .३२ जुनी सांगवी 
प रसरात थाप य वषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक काम े करणेकामी मे.ओ कार ुप 
िन.र. .29,99,966/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे सहास  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,666/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,666/- पे ा 33% कमी हणजेच र. .19,61,536/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/-  =  एकुण र. .20,40,337/- 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 – ९८७०                           वषय मांक – १३  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – व ुत क े य  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ व/जा/३२८/२०२१, द.२८/०६/२०२१ 
       वषय -  क े ीय व ुत मु य कायालय वभागाकड ल  भांडवली अदांजप कातील   सन  

                २०२१-२२ च ेअंदाजप कातील भाग .९ मासुळकर कॉलनी येथील ने   

                णालय येथे सीसी ट ह  यं णा बस वणे याकामासाठ  तरतूद वग करणाबाबत.  

 वषय .१३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९८७१                           वषय मांक – १४  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – पद यु र सं था YCMH  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . YCMH/१५/का व/९३२/२०२१, द.२५/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील बी एलकेअर 
संचािलत दयरोग क ाची महा मा योितबा फुले जन आरो य योजना लागू करणेत आलेली आहे. 
याबाबत बी एलकेअर यांचे सोबत करारनामा करणेत आला होता. सदर करारना याची मुदत 
द.२३/०२/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. नागर कांचे सोईचे ीने सदर योजना चालु ठेवणे आव यक 
आहे. सबब सदरचा करारनामा ५ वष मुदतीसाठ  द.२४/०२/२०२१ ते द.२३/०२/२०२६ 
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अखेर  मुदतवाढ िमळणेस मा यता बी एलकेअर संचािलत दयरोग क ाची महा मा योितबा फुले 
जन आरो य योजना लागू करणेत आलेली आहे. याबाबत बी एलकेअर यांचेसोबत करारनामा करणेत 

आला होता. सदर करारना याची मुदत द.२३/०२/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. नागर कांचे सोईचे 
ीने सदर योजना चालु ठेवणे आव यक आहे. सबब सदरचा करारनामा ५ वष मुदतीसाठ  

द.२४/०२/२०२१ ते द.२३/०२/२०२६ अखेर मुदतवाढ िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९८७२                           वषय मांक – १५  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – ह े य, थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ह े/का व/१६८/२०२१, द.२५/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
               पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े य कायालयाकड ल भाग .३२ मधील 
खालील कामांची िन वदा कायवाह  चालू असून कामां या दराचे पाक ट उघडणेत आलेले आहे. 
अ.  िन वदा  कामाचे नाव िन वदा र.  

१ ८७/१/२०२०-२१ भाग .३२ मधील सांगवी प रसरातील मु य र ते अ ावत 
प दतीने वकिसत करणे. ८३१३०५२८ 

२ ८७/२/२०२०-२१ भाग .३२ मधील सांगवी प रसरातील अंतगत र ते अ ावत 
प दतीने वकिसत करणे. ८३११०५३२ 

    िन वदा अट  व शत नुसार अट .१४ नुसार आव यक परफॉम स िस यु रट  अनामत 
आठ दवसात भरणे आव यक आहे. आठ दवसात परफॉम स िस यु रट  अनामत सादर न 
के यास लघु म १ ची िन वदा र  क न लघु म २ यास वचारणा करणेत येईल अशी अट आहे. 
लघु म १ ठेकेदार यांनी परफॉम स िस यु रट  अनामत दली नाह . यास अनुस न 
द.१६/०४/२०२१ रोजी लघु म २ ठेकेदारास लघु म १ ठेकेदारास यांचे पे ा कमी दरात काम 
करणेस तयार आहात का याबाबत वचारणा केली आहे. परंतू उपरो  दो ह  कामां या लघु म २ 
ठेकेदार यांनी अ ापपयत उ र दलेले नाह .   मा.महापौर यांनी द.२४/०६/२०२१ रोजी या प ा वये 
उपरो  दो ह  कामांची िन वदा कायवाह  थिगत क न या कामांची तरतूद  भाग .३२ सांगवी 
मधील आर ण .३२७ वकिसत करणे (सां कृितक भवन) व भागातील इतर काम ेकरणेकामी 
वग करणा दारे उपल ध क न देणेबाबत कळ वले आहे. यास अनुस न कामांचा वाढ/घट ताव 
खालील माणे – 

अ.  कामाचे नाव 
पान 

. अ.  लेखािशष 
सन २०२१-२२ 
ची तरतूद 

वाढ घट 
सन २०२१-२२ 
साठ  आव यक 

तरतूद 

१ 
भाग .३२ मधील सांगवी 

प रसरातील अंतगत र ते अ ावत 
प दतीने वकिसत करणे. 

३१ २३७ वशेष योजना १५०००००० - १४९००००० १००००० 

२ 
भाग .३२ मधील सांगवी 

प रसरातील मु य र ते अ ावत 
प दतीने वकिसत करणे. 

३१ २३८ वशेष योजना १५०००००० - १४९००००० १००००० 

३ 
भाग .३२ सांगवी मधील आर ण 
.३२७ वकिसत करणे. ५३ १०९ वशेष योजना ६०००००० २९८००००० - ३५८००००० 
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        तर  उपरो  त याम ये नमूद केलेनुसार कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८७३                           वषय मांक – १६  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग - उ ान 

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

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  . उ ान/६/का व/२४०/२०२१, द.२८/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०२०-२१ अ वये  उदयान वभागासाठ  
उदयानात पाणीपुरवठा करणेकामी जु या बोअरवेल  दु त करणे व आव यकतेनुसार न वन बोअरवेल 
घेणेबाबत मे.जीवनधारा  टयुबवेल कंपनी  या ठेकेदारांची िन वदा र. .२४,९३,३८६/- (अ र  र. .चोवीस 
लाख या णव हजार तीनशे शहाऐंशी फ )  पे ा -१%  ट के ने कमी दराची िन वदा मंजुर दराने १ 
वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२४,६८,४५२/- (अ र  र. .चोवीस लाख अडुस  हजार चारशे 
बाव न 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 देणेची मा.उप आयु  यांची मागणी असली 
तर , तुत वषयातील कामासाठ  र. .२४,६८,४५२/- (अ र  र. .चौवीस लाख अडुस  हजार 
चारशे बाव न फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८७४                           वषय मांक – १७  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . मभां/१५/का व/२७१/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द.14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (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 ि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 एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या 
पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून 
पये 230/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  
या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क 

अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .3,31,890/-(अ र  र. .तीन लाख 
एकतीस हजार आठशे न वद फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे. ाईट केट रंग स हसेस 
यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

 
 
ठराव मांक – ९८७५                           वषय मांक – १८  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  . ना वयो/१/का व/४६१/२०२१, द.२८/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  यानंी िशफारस केले माणे –  
       नागरव ती वकास योजना वभागा या “टायर युब खरेद ” या लेखािशषावर सन २०२१-२२ 
चे अंदाजप कात  र. .५०,०००/- इतक  तरतुद केली असुन आज अखेर सदर लेखािशषावर 
र. .५०,०००/- इतक  िश लक आहे.  सदर र कमेतुन दशन टायस, ए पायर इ टेट पुणे मुंबई 

रोड यांचेकडुन खरेद  क न यांना एकुण र. .२३,०००/-  (अ र  र. .तेवीस हजार फ ) चे बीले अदा 
करणेस व सदरचा खच “टायर युब खरेद ” या उपलेखािशषा वर ल उपल ध तरतुद मधुन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९८७६                           वषय मांक – १९  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . मभां/१५/का व/२७०/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द.14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (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 िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई 
िन वदा सूचना मांक10/2020-21 अ वये ा  झाललेा लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  
यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या 
पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून 
पये 230/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  
या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क 

अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .24,80,320/-(अ र  र. .चोवीस 
लाख ऐंशी हजार तीनशे वीस फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.जोशी बंधू केटरस यांचेबरोबर 
काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९८७७                           वषय मांक – २०  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . मभां/५/का व/९५७/२०२१, द.२८/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांची िशफारस वचारात घेवून –  
       मनपा या व वध वभागांसाठ , वै कय वभाग, व वध णालये यांचेसाठ  िनयिमतपणे 
दैनं दन कामकाजासाठ  वेळोवेळ  आव यकतेनुसार तसेच मागणीनुसार करावया या छपाई सा ह या या 
संदभात ई-िन वदा सुचना .30/2019-20 अ वये लघु म िन वदाकार मे.जयगणेश ऑफसेट, पुणे, 

मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड मे.आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड व मे.अमृत मु णालय, िचंचवड 

यांचेकडून यांचे िन वदा मंजुर दरानुसार केले या दर करारानुसार एकुण र. .60,00,000/- या खच 
मयादेत मनपा व वध वभागां या  आव यकतेनुसार व मागणीनुसार छपाई सा ह य खरेद  करणेसाठ  
येणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.अित.आयु  (१) यांची मागणी असली तर , तुत 
वषयातील कामासाठ  र. .६०,००,०००/- (अ र  र. .साठ लाख फ ) इत या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९८७८                           वषय मांक – २१  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . मभां/१५/का व/२६९/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द.14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (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 िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई 
िन वदा सूचना मांक10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये180/- ित दन ित य  
यानुसार एकूण15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या 
पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून 
पये 230/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  
या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क 

अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .23,89,650/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख एकोणन वद हजार सहाशे प नास फ ) चे खचास व पुरवठादार म.े अ नामृत फाऊंडेशन 
यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९८७९                           वषय मांक – २२  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . काशा/१/का व/३७४/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “कोरोना” वषाणु को वड १९ ाद ुभाव रोखणेसाठ  
रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १९८७ दनांक १३ माच २०२० पासुन लागु क न अिधसुचना 
िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागु क न  रा ीय आप ी 
घो षत क न “कोरोना” वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  यु दपातळ वर  कामकाज करणेत येत 

आहे. पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात कोरोना या वषाणूचा सार कमी होत 
अस याने  अस यानेमहारा  रा य शासनाने िनयमावली तयार केली असुन याची 
अंमलबजावणी  क न  हॉटे स,् मंगल कायालये, मंडई तसेच शासक य / खाजगी व गद या ठकाणी 
मा क न वापरता संचार करणा-या य ंवर दंडा मक कारवाई कऱणे संदभात िनदश दलेले 
आहेत.  यानुसार मा.आयु  सो.यांचेकड ल आदेश . शा/१/का व/५७७/२०२१ द.२४/०५/२०२१ चे 
आदेशा वये म.न.पा. ह तील सव आ थापना,  बार, रे टॉरंट, मंगल कायालये तसेच भाजी मंडईवर 
येथील गद वर िनयं ण ठेवणेकर ता भाग तरावर भरार  पथक िनमाण करणेत आलेले आहे. 
यानुसार इकड ल वभागाकडुन  द.२४/०५/२०२१ पासुन  हॉटेल, रे टॉरंट व उपहारगृहे तसेच शासक य 

व खाजगी ठकाणी  दंडा मक कारवाई पथकाकर ता ०४ इनो हा वाहने मे.सॅम इंटर ायजेस यांचेकडून 
उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेकड ल मंजुर दरा माण ेकरारनामा न करता, िन वदा 
न माग वता, थेट प तीने उपल ध क न दलेली आहेत. ादेिशक प रवहन ािधकरण, तथा  ादेिशक 
प रवहन अिधकार  यांचेकड ल णवाह का यांच ेभाडेदर - प रचलन प दतीनुसार पुणे, पंपर  िचंचवड व 
बारामती यांची संयु  बैठक .४८, द.१७/०५/२०२० चे अ वये मंजूर दर खालील माण े -
                      

अ.  पुरवठादार वाहन कार 
ित दन ती वाहन 

मंजूर दर  इंधनासह त र. . 
वाहन 
सं या 

अंदाजे कामाचे 
दवस 

अंदाजे खच र. . 

१ मे.सॅम इंटर ायझेस इनो हा ४,१००/- ४ नग १२० १९,६८,०००/- 
 
        उपरो  पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील हॉटे स,् मंगल कायालये, मंडई तसेच शासक य 

/खाजगी   व गद या ठकाणी मा क न वापरता संचार करणा-या य ंवर रा य शासनाने तयार 
केले या िनयमावलीची अंमलबजावणी होते कंवा नाह  याकर ता पंपर   िचंचवड मनपा या तपासणी 
पथकार ता ०४ इनो हा  वाहने द. २४/०५/२०२१ ते द.२०/०९/२०२१ (१२० दवसाक रता) या 
कालावधीकर ता करारनामा न करता, िन वदा न माग वता, थेट प तीने मे.सॅम इंटर ायझेस या 
एज सीन कडुन उपल ध क न देणेत आलेली आहे. सदरकामी मे.सॅम इंटर ायझेस यांनी वाहन 
उपल ध क न इनो हा भाडेदराचे र.र.१९,६८,०००/-   (अ र  र. .एकोणीस लाख अठुस  हजार फ ) 
चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९८८०                           वषय मांक – २३  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/७६१/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अँटो ल टर कोवीड णालय ता काळ भावाने 
द.०९/०५/२०२१ रोजी अिध ह त करणेत आलेले असुन अँटो ल टर कोवीड हाँ पीटलम ये सेवा देत 
असणारे मे. पश हाँ पीटचे तसेच इतर सं थाचे वैदय कय अिधकार /पँरामेड कल टाफ व इतर 
कमचार  यां या सेवा अिध हत क न या सव अिधकार  कमचा-यांना महापािलकेने णालय 

अिध हत केले या कालावधीतील िनयमानुसार देय असलेले पुढ ल वेतन/भ े अ ट-शत सह पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देणेबाबत आदेश  आ. /का व/२७/२०२१ द.०९/०५/२०२१ अ वये 
मा यता दलेली आहे. तदनंतर अँटो ल टर कोवीड णालयाम ये एकह  ण नस याने सदरचे 

णालय ण सं ये अभावी मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश .मसाभा/५/का व/६६१/२०२१ 
द.३१/०५/२०२१ अ वये दनांक ३१/०५/२०२१ पासुन बंद करणेत आले आहे. नोडल अिधकार  
अँटो ल टर णालय यांचेकड ल प  .अँटो ल टर-DCH/का व/३२९/२०२१ द.२०/०५/२०२१ नुसार 
द.१०/०५/२०२१ ते ३१/०५/२०२१ या कालावधीत अँटो ल टर णालयात मे. पश हाँ पीटल 
यांचेकड ल कामकाज करणारे सव क स टं ट (त )/वैदय कय अिधकार / पँरामेड कल टाफ व इतर 
कमचार  यांचा हजेर  अहवाल व कागदप  सादर केली आहेत. अँटो ल टर कोवीड णालयातील ने 
पश हाँ पीटल कड ल कमचा-यांची सेवा महापािलकेने अिध हत केलेने यांना अिध हण 

कालावधीतील मानधन द.०९/०५/२०२१ चे आदेशानुसार महापािलकेमाफत अदा करणे आव यक आहे. 
यानुसार महापािलकेचे अँटो ल टर कोवीड णालयातील मे. पश सं थेकड ल कायरत वैदय कय 

त /वैदय कय अिधकार /पँरामेड कल टाफ व इतर कमचार  असे एकुण १८१ अिधकार /कमचार  
यांना शासन िनणय व कमान वेतन दरानुसार द.१०/०५/२०२१ ते ३१/०५/२०२१ या कालावधीतील 
मानधन र. .३४,०६,१८७/- (अ र  र. .चौतीस लाख सहा हजार एकशे स याऐंशी फ ) अदा करणेस 
अथवा यापोट  येणा-या य  खचास तसेच सदरचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल को वड-१९ 

या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९८८१                           वषय मांक – २४  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/५००/२०२१, द.२८/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/DZ/44/11/2020-21 अ वये पंपळे िनलख 
आ. .३९८ येथ े उ ान वकिसत करणेकामी  मे.अबान इले क व स िन.र. .75,20,921/- (अ र  
र. .पं या र लाख वीस हजार नऊशे एकवीस फ )  पे ा 23.3% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .57,68,546/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९८८२                           वषय मांक – २५  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – इ े य 

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

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  . इ केा/िन-६/का व/३२७/२०२१, द.२५/०६/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते २३) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९८८३                           वषय मांक – २६  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – अ े य, थाप य 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/ था/८२१/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       थाप य अ मु यालयाकड ल व ुत वषयक कामांकर ता सन २०२०-२१ क रता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका माट िसट साठ  कायालय वकसीत करणे या लेखािशषावर सुधार त 
र. .२,४३,२६,३००/- इतक  तरतुद तावीत केलेली होती. परंतू सन २०२१-२२ म ये या लेखािशषावर 
खच वजा जाता र. .१,२५,००,०००/- इतक  तरतुद माहे माच अखेर िश लक होती. माहे माच अखेर 
झाले या कामाचे संदभात व ुत वषयक कामाचे बल अदा करताना बल े कंग वेळेत पुण न 
झालेने सदरचे कामावरची र. .५०,०८,८८०/- अदायगी करता आली नाह .  तुत करणी केले या 
कामाची र कम अदा करणे आव यक आहे. याकर ता सन २०२१-२२ म ये थाप य वषयक कामा 
अंतगत पान .१५ अ. .६ वर सदरचे कामांचा समावेश केलेला आहे. परंतू यावर र. .०/- इतक  
तरतुद अस याचे दसून येते आता चालू आिथक वषात थाप य वभागाकडून काढणेत आले या 
कामामधुन सदरचे कामाकर ता र कम अपुर  पडत असलेने सदरचे व ुत वषयक कामांवर ल र कम 
माट िसट साठ  काय़ालय वकसीत करणे या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 

अ. कामाचे नाव 
पान 

 

अ. 
. लेखाशीष 

सन २०२१-२२ 
अंदाजप कात 
असणार  
र कम 

सन 
२०२१-२२ 
ची तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-२२ 
ची एकूण 

आव यक तरतूद 

१ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका माट 
िसट साठ  कायालय 
वकसीत करणे 

१५ ६ 

प.िच.म.न.पा 
मु य शासक य 
इमारत वभागवार 
आसन यव था 
व तार करण करणे 

५००००००० ० ५०१०००० ० ५०१००००० 

२ 

अ े य अंतगत 
भाग  14 मधील 

Smart City कायालय 
कर ता पयाय उ च दाब 
वज पुरवठा करणे व 
व ुत वषयक कामे 
करणे 

३५९ ९ 
उ च लघुदाब 

पोलतारा हल वणे 
२००००००० ५०००००० ० १५१०००० ३४९०००० 

३ 

अ े य कायालय 
अंतगत LIG  मधील 
आतील र याचे 
काँ ट करण करणे 
म ये व ुत वषयक 
कामे करणे 

३७५ ३ 

थाप य 
क पांतगत व ुत 
वषयक कामे 

१००००००० ३०००००० ० १०००००० २०००००० 

४ 

ािधकरण गंगानगर 
भागातील र याचे 
काँ ट करण करणे 
म ये व ुत वषयक 
कामे करणे 

३७५ ४ 

थाप य 
क पांतगत व ुत 
वषयक कामे 

१००००००० ४०००००० ० १५००००० २५००००० 

५ 

क  शासना या 
पंत धान आवास 
योजनेअंतगत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका 
े ात 

महानगरपािलकेमाफत 
आिथक या दुबल
घटकांसाठ  आकुड  येथे 
घरे बांधणे या 
कामांतगत व ुत 
वषयक कामे करणे 

३७५ ११ 
थाप य 

क पांतगत व ुत 
वषयक कामे 

५००००००० ७०००००० ० १०००००० ६०००००० 

एकूण र. .  १४००००००० १९०००००० ५०१०००० ५०१०००० १९०००००० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९८८४                           वषय मांक – २७  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – उ ान/ वृ संवधन 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/३३८/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       उ ान/वृ संवधन वभागामाफत ड े ीय कायालयातील न याने वकिसत केले या र ते 
म य दुभाजक सुशोिभकरण करणेत आलेले  असुन सदर र ते िनम ती नंतरची देखभाल कामाची मुदत 
माच २०२१ अखेर संपली आहे. सदर कामाची पुढ ल देखभाल करणे आव यक आहे. न याने िन वदा 
काढावयाची झा यास तीन त े चार म हने लागणार अस याने  न याने देखभाल कामाचे िन वदा 
काढणेऐवजी स थतीत वभागामाफत िन वदा नोट स .२/२०१९-२० बाब .४ म ये 

मे.जी.बी.इंटर ायजेस यांना िन वदा ा  दर ३०.७२% ने कमी ड े ीय कायालयातील काम िमळालेले 
असुन सदर कामाची मुदत २ वष असुन सदर कामाची मुदत डसबर २०२२  अखेर आहे. वाढ व ६ 
र यांचे  े  हे १८४६ र.मी.असुन िन वदा ा  दर ३०.७२ ने कमी दराने र. .३९,२७५/- संबंिधत 

मे.जी.बी.इंटर ायजेस यांना सोप वता येईल यासाठ  ती महा र. .३९,२७५/- इतका खच येणार 
असुन साधारण १९ म हने कालावधीसाठ  र. .७,४६,२२५/- (अ र  र. .सात लाख सेहेचाळ स हजार 
दोनशे पंचवीस फ ) इत या येणा-या वाढ व खचास व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९८८५                           वषय मांक – २८  

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३१/का व/१४८/२०२१, द.३०/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल  िनधी 
या लेखािशषावर एकूण तरतूद र. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम य ेसंचलनतूट १६५.७१ 
कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  र. .७०.०० कोट  असा अपे ीत खच 
गृह त धर यात आलेला आहे. माहे जून २०२१ साठ  संचलनतूट चे र. .१२,००,००,०००/-(अ र  
र. .बारा कोट  फ ) व  जुलै २०२१ साठ  संचलनतूट च े र. .१२ कोट  पैक  र. .६ कोट  (अ र  
र. .सहा कोट  फ )  अगाऊ व पात व मा. थायी सिमती सभापती, पं.िचं.मनपा यांचेकड ल  दनांक 
२४/०६/२०२१ रोजी या प ा वये जुलै २०२१ साठ  संचलनतूट चे उवर त ६ कोट  मा. थायी 
सिमती या उमेद मा यतेवर अस ेएकुण १२ कोट  (अ र  र. .बारा कोट  फ ) इतक  र कम पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळ यांना देणेची  वनंती करणेत आली आहे.  यानुसार माहे जून २०२१ व 

जुलै २०२१ साठ  संचलन तूट चे एकुण र. .(१२+६+६) २४ कोट  (अ र  र. .चोवीस कोट  फ ) 
द.२८/०६/२०२१ रोजी अदा करणेत आलेले आहेत.  माहे जुलै २०२१ या एकूण संचलनतूट 
र.र.१२,००,००,०००/- पैक  मा. थायी सिमती ठराव .९८०६, द.२३/०६/२०२१ नुसार आगाऊ एकूण 

र. .६,००,००,०००/- देणेस मा यता देणेत आलेली आहे, उव रत र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. .सहा 
कोट  फ )  चे खचास काया र मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९८८६                           वषय मांक – २९ 

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – मा यिमक िश ण 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/३/का व/२१२/२०२१, द.०१/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
        पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन २०२१-२२  या शै णक 
वषात ाथिमक िश ण वभागाचे अिधप याखाली  जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ संचालक 
यांना र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) िनधी व पात अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ९८८७                           वषय मांक – ३० 

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – BRTS, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/७९१/२०२१, द.३०/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       टे को र यावर ल यशवंतनगर  चौक ते गवळ माथा पयत सेवा र ते वकिसत करणेचे 
िनयोजन आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च ेअंदाजप कात वशेष योजना या 
लेखा िशषाअंतगत सदर कामाचा  समावेश असुन  शासक य मा यता व तरतुद करणेत आलेली आहे. 
सदर ठकाणी टे को र यावर ल यशवंतनगर  चौक ते गवळ माथा  पयत सेवा र त े वकिसत 
करणेकामी क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन 
नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते. तुलना मक त यानुसार मे.मँ स लोबल िस ह ल 
टेक ा.िल. यांचा १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याचे िनयोजन क न 

आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींच ेदरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व 
िन वदा बन वण े इ. (Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. 
महारा  शासन नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार 
करणे.  क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन 
िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वय े तावात नमुद माणे ट पे व हत करणेत आले 
आहेत.  मे. मँ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या 
दरापे ा कमी आहे. मे.मँ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणून 
नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत 
र कमे या १.९८% फ  मे.मँ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांना िन वदापुव (Pretender) व 

िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९८८८                           वषय मांक – ३१ 
दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/०८/का व/११२७/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये युकर मायकोिसस संसगाचा धोका िनमाण 
झाला आहे, युकर मायकोिसस  या आजारमुळे पंपर  िचंचवड शहरात आरो य वषयक आप कािलन 
प र थती िनमाण झालेली आहे. युकर मायकोिसस संसगाला ितबंध घाल यासाठ  महापािलकेकडून 
आव यक ती द ता घेणेत येत असून या अनुषंगाने व वध उपाययोजना के या जात आहेत. 
मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात  युकर मायकोिसस संसग झाले या बािधत 

णांची  सं या वाढत असुन याकर ता मा.सहा.आरो य वैदयक य अिधकार  यांचेकड ल प  
.औभां/३/क व/१६६/२०२१ दनांक १४/०५/२०२१ अ वये inj.Amphotericin –B  (Liposomal) 

50mg  -1000 Vials, inj.Amphotericin –B  50mg-2000 Vials, Tab.Posaconazole 100mg – 2000 
Tablet  ची तातड ने आव यकता असलनेे मागणी ा  झाली आहे.  तसेच आरो य वभाग प  
.आसेआ/खरेद क / INJ.Amphotericin B/२०२१, द.१७/०५/२०२१ नुसार मा.आयु , आरो यसेवा 

तथा संचालक, रा ीय आरो य अिभयान यांनी सदर णां या उपचारासाठ  INJ.Amphotericin B, Tab. 

Posaconazole 100mg चे वतरणाबाबत िनदश दल ेआहेत. पुणे ज ातील णसं या देखील जा त 
अस याने मा.आयु , आरो यसेवा तथा संचालक, रा ीय आरो य अिभयान यांचेकड ल प .आसेआ/ 
खरेद क /INJ. AmphotericinB/२०२१, १७/०५/२०२१ म ये नमुद केलेनुसार ज हा आप ी 
यव थापन ािधकरण तथा ज हािधकार  पुणे यांच े कायालयाने कायप दती िन त केली आहे. 
स थतीत inj.Amphotericin–B  (Liposomal) 50mg,   Inj.Amphotericin–B  50mg, Tab.Posaconazole 

100mg  ची  प.ंिचं. मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालय येथ ेतातड ने आव यकता असलेने 

मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सदर टँबलेट/ इंजे शनचे पुरव या कर ता वेळोवेळ  आदेश पार त क न 
Tablet/Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दल ेहोते. या माणे मनपाचे यशवंतराव 
च हाण मृती णालयाकर ता सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते ७ पुरवठाधारकाकडुन 

Inj.Amphotericin B 50mg खरेद कामी  एकुण 224 Vials  थेट प दतीने  एकुण र. .12,46,777/- ची खरेद  
कर यात आलेली आहे. तसेच  सोबतचे प  ब नुसार अ. .१ ते ७ पुरवठाधारकाकडुन 

Tab.Posaconazole 100mg खरेद कामी एकुण 1972 Tablet   थेट प दतीने  एकुण र. .10,23,068/- ची 
खरेद  कर यात आलेली आहे.   तसेच सोबतचे प  क नुसार मे.अ रहंत केमी ट एलएलपी यांचेकडुन 
Syp. Posaconazole 105ml खरेद कामी एकुण 3 Bott   थेट प दतीने एकुण र. .52,034/-ची खरेद  
कर यात आलेली आहे असे युकर मायकोिसस आजारावर ल  औषध े एकुण र. .23,21,879/- ची खरेद  
कर यात आली आहे. सदरच े खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, सावजिनक 
आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा 
२००५  मिधल कलम ४१ व ५० , महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ 
(३) (क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार सोबतचे प  अ , ब, क 

नुसार थेट प दतीने करारनामा न करता  खरेद कामी एकुण र. .23,21,879/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
एकवीस हजार आठशे एकोणऐंशी फ ) झाले या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९८८९                           वषय मांक – ३२ 

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – जलिन꞉सारण मु यालय  
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/०२/का व/७१२/२०२१, द.०१/०७/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/90/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील  संतोषनगर, दळवीनगर, वजय नगर व इतर 
प रसरात  जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे. वराज वण नाणेकर िन.र. .44,97,808/-  (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स या नव 
हजार आठशे आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,97,808/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,97,808/- पे ा 
13% कमी हणजेच र. .39,13,093/- + रॉय ट  चाजस र. .10,814/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .39,23,907/- 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 – ९८९०                           वषय मांक – ३३ 

दनांक –०७/०७/२०२१     वभाग – जलिन꞉सारण मु यालय  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/०२/का व/७११/२०२१, द.०१/०७/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/20/2020-21 अ वये भाग .२२ मधील 
काळेवाड , आदश नगर, पवनानगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व 
उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .44,99,950/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,99,950/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,99,950/- पे ा 34.99% कमी हणजेच र. .29,25,417/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,687/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,40,104/- 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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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ९८९१                           वषय मांक – ३४  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागातील व वध कामासाठ  
M/S.PRAVAISH यांना आ कटे चर हणून महापािलके या पॅनलवर घे यास मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – ९८९२                           वषय मांक – ३५  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

       कोरोना वषाणू ादुभावामुळे देशात, रा यात व महापािलका हदद म ये आजारा या 
सारावर ितबंधां मक उपाययोजना व मागदशक सूचना िनगमीत कर यात आले या आहेत. 

महापािलका हदद तील सवशाळा सन २०२०-२०२१ म ये बंद हो या व २०२१-२०२२ या 
शै णक वषात अ ाप पयत बंद आहे. को वड-१९ धोकाकायम अस याने व को वडची ितसर  
लाट ये याची दाट श यता िनमाण झाली आहे. महापािलके या शाळेतील वदयाथाचे शै णक 
नुकसान होऊ नये हणून ऑनलाईन प दतीने िश क िशकवत आहे. परंतू या म ये ह  
अनेक अडचणी िनमाण होत आहे. महापािलका शाळेतील वदयाथ  हे जा त सं येने 
झोपडपटट  व आिथक या दबुल घटकात अस याने यां या पालकाकडे माट फोन नसतो 
यामुळे व ा याचे शै णक नुकसान होत आहे. वदयाथा या बु द म ेला वाव दे यासाठ  

तसेच यांचे शै णक नुकसान होवू नये हणून आधुिनक प दतीने शालेय अ यास म 
िशक यासाठ  वदयाथाना टॅब देऊन या मा यमातून १ ली ते १० वी पयतचे शालेय 
अ यास माचे सॉफटवेअर या टँब म ये अपलोड क न िश ण देणे यो य रा हल. तर  
महापािलका शाळेतील सव वदयाथाना टॅब (ई- लिनग सा ह य) दे यात यावेत. तसेच रा य 
शासना या अ यास मावर आधा रत बालभारतीने मंजरू केले या नामा कंत सं थेने क यांनी 
ज हा प रषद, िश ण सं था, इतर महानगरपािलकेला व माट िसट ला शालेय अ यास माचे 
सॉफटवेअर पुर वले आहे. अशा सं थेकडून १ ली ते १० वी शै णीक अ यास माचे सॉफटवेअर 
(ई- लिनग सा ह य सह)  घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९८९३                           वषय मांक – ३६  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

       मा. थायी सिमती ठराव .८०४५ द.१३/०१/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महापािलके या िनगड , से. .२३ जलशु द करण क ासाठ  टेबल लीिचंग पाऊडर (TCL) Grade 

I (IS1065/989) पुर वणे या कामासाठ  मे.िगर राज े डंग कंपनी यांना िन वदा दरानेच वाढ व 
प रमाण २५% हणजेच २५,००० कलो ाम पुरवठा करणेसाठ  २५०००X२०.८५ =५,२१,२५०/- 
(अ र  र. .पाच लाख एकवीस हजार दोनशे प नास फ ) चे खचास मा यता घेणेत आली आहे 
तथा प, य ात सदर ल ठेकेदारांना िनयमानुसार देय व तू व सेवाकर अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तर , ठराव .८०४५ द.१३/०१/२०२१ म ये मुळ वषयासह सदर ल ठेकेदारांना 
िनयमानुसार देय व तु व सेवाकर अदा करणेस अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९८९४                           वषय मांक – ३७  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

       फ े य कायालयातील भाग .१३ मधील न वन डा वषयक वकास कामांचे 
िन वदा काढणेसाठ  सन २०२१-२०२२ च ेअंदाजप कात तावात नमूद माणे तरतूद  वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,२०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ९८९५                           वषय मांक – ३८  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

       पावसा याम ये नागर  व तीत वषार / बन वषार  साप िनघा याने नागर कां या         
जीवीतास धोका िनमाण होतो. यामुळे सापांना पकडून यां या नैसिगक अिधवासात 
सोडणेकामी येक भागात मानधनावर सपिम  नेमणे आव यक आहे. तर  खालील 
सपिम ांना यां यासमोर नेमून दले या वभागाम ये र. .20,000/- (अ र  र. .वीस हजार 
फ )  इत या मानधनावर 6 म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . सप िम ाचे नाव नेमणूक चा भाग मोबाईल . 
१ ी. व म भोसल े ब 8788341706 

२ ी. सितश धुराजी सुयवंशी क 9762274709 

३ ी. वनायक िशवाजी बडदे ह 8657267925 

४ ी. अमर नथू गोडांब े इ 9975571993 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९८९६                           वषय मांक – ३९  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

       मा. थायी सिमती ठराव .९६३६ द.०९/०६/२०२१ म ये खालील माणे दु ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. " वषय .१ चा वचार उ ान वभागाकड ल अहवाल ा  झालेनंतरचे 
सभेम ये घेणेत यावा" या वा या ऐवजी " वषय .१ चा वचार द.१४/०७/२०२१ या सभेत 
करणेत यावा" या माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ९८९७                           वषय मांक – ४०  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

              मा. थायी सिमती ठराव .९७९३ द.२३/०३/२०२१ अ वये जी.बी.ए टर ायझेस यांचे 
कामाची र. .४,२१,८३४/- इत यास मा यता दली आहे. तथा प िन वदेमधील सदर खच 
र. .३४,२१,८३४/- इतका अस याने खच मा यतेम ये र. .४,२१,८३४/- ऐवजी 
र. .३४,२१,८३४/- अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ९८९८                           वषय मांक – ४१  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

       पंपर  िचंचवड म.न.पा. या वाकड भाग .२५ येथे न याने वकिसत होणा-या व वध 
र यांवर अडथळा ठरणा-या मरा व वचे केबल पोल व इतर व ुत वषयक सा ह य थानांतर  
करणे व न याने व ुत वषयक कामे करणे कर ता सन २०२१-२०२२ चे अिथक वषात पुरेशी 
तरतूद उपल ध नस याने तावात नमूद कामांतून थाप य वभाग वशेष योजना या कामातून 

तावात नमूद नुसार तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.             
(वाढ/घट र. . ५०,००,०००/- ) 

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

 
 
 
 
 
 



25 
 

ठराव मांक – ९८९९                           वषय मांक – ४२  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.राजू बनसोडे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  

       भाग ३० दापोड  हुता मा भगतिसंग पुतळा व फुगेवाड  येथील छ पती िशवाजी 
महाराज पुतळा येथे सुर ा र काची नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९९००                           वषय मांक – ४३  

दनांक – ०७/०७/२०२१      

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

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

      भाग .२२ येथील पवनानगर व वजयनगर येथील जु या मलिनस:रण निलकांची 
सुधारणा वषयक कामे करणे या कामासाठ  तावात नमूद सन २०२१-२०२२ या आिथक 
वषासाठ  वग करण क न र कम उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.       
(वाढ/घट र. .१०,५०,०००/-) 

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

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

 
 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

       
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१२८२/२०२१  
दनांक - ०९/०७/२०२१  

                                                   
                                          (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 तव 
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( . व/ग े/थेर/१/४९०/२०२१ द.२५/०६/२०२१ वषय .१४ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/३२७/२०२१ द.२५/०६/२०२१ वषय .३३ चे लगत) 
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( .मभां/०८/का व/११२७/२०२१ द.२९/०६/२०२१ वषय .३९ चे लगत) 
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