
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २३८ 

(सभावृ ांत) 

 

दनांक- ०१/०९/२०२१                                 वेळ – द.ु२.३० वा. 
 

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

०१/०९/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, 
थायी सिमती यांचे दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन 

यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये 
ऑनलाईन प दतीन े ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली होती. सदर सभेत खालील 

माण ेस मा.सद य ऑनलाईन हड ओ कॉ फर संग ारे उप थत होते.  

 

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

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५. मा.बुड सुवणा वकास 

६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

७. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
८. मा.बाप ूउफ श ु न िसताराम काटे 

९. मा.पाडाळे िनता वलास 
 

 यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकण-ेअित.आयु , मा.उ हास जगताप- 

नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.राजन पा टल- शहर अिभयंता, मा.नाळे- उपसंचालक 

नगररचना, मा.कोळंब-े मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.खोत- उप 

आयु , मा.सवण े - सह शहर अिभयंता, मा.लडकत, मा.खाबडे- .सह शहर अिभयंता, मा.बहुरे, 
मा.देशमुख, मा.गायकवाड, मा.थोरात- सहा यक आयु , मा. डॉ. वाबळे- अिध ता वाय.सी.एम.एच., 

मा.देशमुख, मा.पवार, मा.वाघुंडे, मा.नरो हा- कायकार  अिभयंता, मा.दगडे- पशुवै क य 
अिधकार , मा.जरांडे- सुर ा अिधकार , हे अिधकार  उप थत होते. 

---------- 
 

 
 



उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले. 
वषय . ३०) अंदाजप क य तरतुद वग करण करणेबाबत- मा.बारणे अिभषेक व मा.भोईर 

सुरेश यांचा ताव. 
वषय . ३१) मा. थायी सिमती ठराव .१०१४९, दनांक १८/०८/२०२१ म ये दु ती 

करणेबाबत- मा.बारणे अिभषेक व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
------------- 

(मा.क पता पंपळे, सहा.आयु , ठाणे महानगर पािलका यां यावर झाले या ह याचा 
सभागृहाचे वतीने मा.सभापती यांनी िनषेध य  केला.) 

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

ठराव मांक- १०२०८                          वषय मांक- ०१ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग-  थाप य 
सुचक- मा. श ु न काटे      अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ-  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/५७९/२०२१, द.०९/०८/२०२१. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत राब व यात येत असले या “हर त सेतू” 
काय मासाठ  त  स लागाराची नेमणुक करणेबाबत कामाची िन वदा दै.लोकमत, 

दै.लोकमंथन, दै.िस दांत समाचार व सा.पुरोगामी वचारांची झुंज या वतमानप ात 

द.03/03/2021 रोजी िस द करणेत आली होती. सदर िन वदा महाटडस या िन वदा णालीवर 

िस द करणेत आली होती, सदर िन वदेचा िन वदा वकृती कालावधी द.27/02/2021ते 

द.12/04/2021पयत होता. 
स लागारां या कामा या या ीम य ेखालील बाबी ामु यान ेसमा व  आहे, यानुषंगान ेकाह  

संबंिधत काम ेकरावी लाग यास याचाह  समावेश आहे. 

1. स थतीतील वाहतूक चा आ ण जमीन वापर या या योजनांचा आढावा घेण े अ यास 
करण.े 

2. मनपा काय े ातील वकास आराख यानुसार व य  जमीन वापराचा अ यास करण े

आढावा घेण.े 

3. र या या ं द चा वकास आराखडा व य  जागेवर ल र ता याबाबत आढावा घेण.े 

4. पादचार  आ ण सायकल चाल व या या सु वधांचे सव ण करण.े 

5. ॅ श डेटाचे व ेषण करण.े 

6. हर त सेतु कर ता र याचे जाळे तयार करण.े 

7. फ  एनएमट  कर ता वापरात येतील अस ेर ते सव ण क न तस े ता वत करणे .) Non 

Motorized Transport) 
8. हर त सेतु अंतगत र यावर आकषक व व ांतीची थळे ओळखण.े 



9. पादचार  आ ण सायकल वार यांचेकर ता सावजिनक सं थातील े  आ ण खाजगी 
े ातील जवळचे माग ता वत करण.े 

10. पादचार , सायकल, मोटारसायकल व इतर वाहनांकर ता सव समावेशक पथ रचना  ) संक प 

संरचना( तयार करण.े 

11. अंमलबजावणी साठ  ) ट या – ट यान े(वेळाप क तयार करण.े 

12. नागर  र ता डझाइन धोरण आ ण हर त सेतू नेटवक प रसरातील े ासाठ  मागदशक 

त व ेआखण.े 

13. अिभयां क  मॅ युअल नागर र ते  डझाइन मागदशक त व ेतयार करण.े 

14. र ते देखभाल दु ती पु तका तयार करण.े 

15. र ता वाहतूक यव थापन आ ण अंमलबजावणी मॅ युअल तयार करण.े 

16. पथदश  क पासाठ  ह रत सेतु नेटवक या सावजिनक र यावर असले या सव 

समावेशक भुशा ीय सव ण करण.े 

17. पथदश  े ाचे रहदार  सव ण करण.े 

18. पथदश  क पांसाठ  पेिस फकेशन,इं जिनअ रंग रेखांकनांचे आराखडे केले या कामाचे 

प रमाण, कंमतीची बले आ ण िन वदा द तऐवज इ .तयार करण.े 

सदर िन वदेचे पह ल ेपाक ट (तां क) द.16/04/2021 रोजी उघडणेत आल े याम य े३ िन वदा 
ा  झा या, सदर िन वदांची अट  व शत नुसार तां क तपासणी केली असता दोन िन वदा पा  

झा यान े यांचे िन वदांचे दराचे पाक ट उघडणेत आल े यासाठ  मा. आयु सो यांची 
द.01/06/2021 रोजीचे तावा वय े मा यता घेणेत आली आहे. तसेच यानुसार यांचे दुसरे 
पाक ट (आिथक)  द.02/06/2021 रोजी उघडणेत आल ेआहे. याचा तपशील खालील माण ेआहे. 

अ. . स लागाराचे नाव अंितम 

गुणांक 

ा  दर शेरा 
GST वगळून 

मुळ सुधा रत 

1 M/S. JANA URBAN SPACE 
FOUNDATION INDIA 

83 99,00,000 -- L2 

2 M/S. PRASANNA 
ATMARAM DESAI 

95 1,11,00,000 99,00,000 L1 

उपरो  त यात नमुद  M/S. PRASANNA ATMARAM DESAI यांचे गुण जा त असलेन ेसव म 

िन वदा हणून मा.आयु  सो यांनी द.07/06/2021 रोजी मा यता दलेली आहे. व यानुसार M/S. 

PRASANNA ATMARAM DESAI यांना द.09/06/2021 व द.02/07/2021 चे प ा वय ेदर कमी 
करणेकामी वचारणा करणेत आली असता यांनी द.05/07/2021 चे प ा वय ेअंितमत: सुधा रत 

दर र. .99,00,000/- (अ र  र. .न या णव लाख फ ) GST वगळून इतका दला आहे. 

िन वदे ारे ा  दर वकृत करणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 



 
ठराव मांक- १०२०९                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग – मा हती व तं ान 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१२/का व/२६५/२०२१, द.०८/०७/२०२१. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

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

इंटरनेट कने ट हट  करणेकामी या वभागाकड ल ई-िन वदा सुचना .२/२०२१-२२ 

वतमानप ांम य ेव ई-टडर प दतीन े िस द करणेत आलेली होती. यास ितसाद हणून एकूण 

तीन िन वदाधारक कंप यांनी िन वदा भरलेली असून याचा तपिशल खालील माण ेआहे.  

अ. .  ठेकेदाराचे नाव  दर % शेरा 

1  मे.ितकोना इ फनेट ा.िल.  -61.200 1ST Lowest 

2  मे. रलाय स जओ इ फोकॉम िल.  -44.820 2ND  Lowest 

3  मे.भारत संचार िनगम िल.   34.686 3RD  Lowest 

उपरो  ा  िन वदाधारकांपैक  मे.ितकोना इ फनेट ा. िल., यांचे दर एक वष 

कालावधीसाठ   अंदाजप क य दरापे ा -६१.२०% कमी ा  झालेला आहे. सबब, मे.ितकोना 
इ फनेट ा.िल. यांना महानगरपािलके या व वध कायालयांम य े इंटरनेट बँ ड व थ व 

एम.पी.एल.एस. ारे सेवा उपल ध क न देणेबाबतचे कामकाज क न घे यास तसेच यांचेसोबत 

करारनामा कर यास व यासाठ  वाष क र. .६८,२१,०८४/- अिधक जी.एस.ट . या दरान ेदोन एक 

वष कालावधी कर ता कामकाज दे यास व याकामी येणा-या खचास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३(क) नुसार मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२१०                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- पशुवै क य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .पवै/३/का व/२६६/२०२१, द.१०/०८/२०२१. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालय या 
ठकाणी १. युरेटर या अिभनामाचे पदावर दरमहर. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) 

२.पशुवै क  या अिभनामाचे पदावर दरमहा र. .४५,०००/- (अ र र. .पंचेचाळ स हजार फ ) 

माण ेमानधनावर मुदतवाढ करणसे मा यता दे यात येत आहे. 

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

 



ठराव मांक- १०२११                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- म यवत   भांडार 

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

संदभ -मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं१६/का व/३६४/२०२१, द.२३/०८/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपाचे वायसीएम णालय पद यु र सं था णालयातील मु य श या व 

युरो वभागातील Manmanकंपनीची उपकरणे जुनी नादु त झालेने न वन उपकरण ेखरेद  
व नादु त उपकरणे दु तीकामी वै क य त  किमट म ये उ पा दत कंपनी 
ManmanManufacturing Co.Pvt.Ltd, पुणे यांनी दु तीसाठ  र. .49,698/- इतर सा ह य 
खरेद साठ  बाय बॅक ऑफर सह र. .4,85,384/- र कमेचे दरप क वकृत क न M/s 

Manman यांचेकडुन थेट प दतीने दु ती व खरेद स मा यता दलेली आहे. यानुसार 
वायसीएम णालय पद यु र सं था णालयातील मु य श या वभागातील उपकरणे 
जुनी नादु त झालेन े तसेच युरो वभागाकर ता न वन उपकरणे खरेद  व नादु त 
उपकरण े दु तीकामी उ पा दत कंपनी ManmanManufacturing Co.Pvt.Ltd, पुण ेयांचेकडुन 
िन वदा न माग वता थेट प दतीने मनपा अिधिनयम अनुसुची ड करण 5 (2) (2) नुसार 
थेट प दतीने करणेस याम ये उपकरणे दु तीसाठ  र. .49,698/- व इतर उपकरणे 
खरेद साठ  र. .4,85,384/- असे एकुण र. .5,35,082/- (अ र  र. .पाच लाख प तीस हजार 
याऐंशी फ ) चे खचास मा यता दे यात यते आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२१२                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- म यवत   भांडार 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभा/ं०८/का व/१३६८/२०२१, द.२३/०८/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध णालय,ेको वड  केअर सटर ई. ठकाणी 
कोरोना वषाण ु बािधत णांवर उपचार करताना आव यक असणारे Inj.Enoxoparin 

Sodium 40 mg 0 .4 ml खरेद  करणेकामी ई िन वदा सुचना सुचना .२९/२०२१-२२ िस द 
कर यात आली होती .कोरोना(Covid-19)  वषाणुमुऴे संसग झाले या णांवर उपचार 
करणेसाठ  आव यक असणारे Inj.Enoxoparin Sodium 40 mg 0 .4 ml कर ता म.े दप 

एटर ायझेस मुंबई यांचे ा  लघु म दरानुसार र. .८१,५०,०००/-(अ र  र. .ए याऐंशी 
लाख प नास हजार पये फ )+ GST ( िन वदा र.  ८३,५०,०००/- पे ा २.३९% ने कमी 
आहे.) चेखचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग 
अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम ४१ व ५० 
व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) नुसार खरेद  
करणेकामी करारनामा क न  मा यता दे यात येत आहे. 

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



ठराव मांक- १०२१३                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- मा हती व तं ान 

सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा 
संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/११/का व/१६४/२०२१, द.२३/०८/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

कोरोनाचा (COVID 19) ादुभाव व सार रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  पं.िचं. मनपा सारथी हे पलाईनचे अंतगत ताव नमूद के या माण े वा थ 

हे पलाईन कर ता १० कॉल ऑपरेटर खाजगी त वावर िनयु  करणेत आले होते. यांची 
मुदत दनांक २२ ऑग ट २०२१ रोजी संपु ात येत आहे. परंतू दनांक २२ ए ल २०२१ 
रोजी मा.अित र  आयु  (१) यांचे अ य तेखाली झाले या बैठक म ये ऑ सजन 
संदभातील त ार  घे यासाठ  ऑ सजन हे पलाईन काया वत करणेबाबत आदेश दे यात 
आले असून वा थ हे पलाईन कर ता खाजगी त वावर िनयु  करणेत आले या कमचा-
याकंडे ऑ सजन हे पलाईन बाबतचे कामकाज देणेत आले. यामुळे यांना दनांक २२ 
ऑग ट २०२१ पासून सहा म हनेक रता मुदतवाढ देणेस तसेच ती कमचार  ती म हना 
र. .२३,६८४/- माणे दहा कमचा-याकं रता ित म हना र. .२,३६,८४०/- अिधक कर 
नुसार एकूण र. .१४,२१,०४०/- (अ र  र. . चौदा लाख एकवीस हजार चाळ स) खचास 

अथवा य  येणा-या खचास मा यता तसेच सदरचा खच मा हती व तं ान 
वभागाकड ल “सारथी हे ललाईन सु वधा पुर वण,े चालन करणे व देखभाल दु ती” या 
लेखािशषामधुन खच  टाकणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०२१४                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- भांडार 

सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा 
संदभ - मा.उप आयु  यांचे प  .YCMH/०४/का व/४८२/२०२१, द.२०/०८/२०२१. 

मा.उप आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ए स-रे 

वभागात काम करणा  या कमचा  यां या सुर तते या ीने रे डएशन मॉिनटर ंग ड हाईस 
वापरणेत येत असते. सदर ड हाईस / रे डएशन बॅजेस (ट .एल.ड . बॅजेस)दर ैमािसक 
तपासणीकामी मे. रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा. िल. गोरेगांव, मुंबई यांचेकडे पाठ वले जातात. 
सन २०१९-२० या आिथक वषाक रता रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी अदा केले या र. . 
२१,२४०/-(अ र  र कम पय ेएकवीस हजार दोनश ेचाळ स फ ) व सन २०२०-२१ क रता 
रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी आव यक र. . १४,७९८/-(अ र  र. . चौदा हजार सातशे 



अ या णव फ ) तसेच सन २०२१-२२ क रता रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी आव यक 
र. . २९,५९४/-(अ र  र. . एकोणतीस हजार पाचशे चौ  या णव फ ) मे. रेनेनटेक 
लॅबोरेट रज ा. िल. गोरेगांव, मुंबई यांना आगाऊ व पात अदा करणेत आले या खचास 
काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०२१५                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- मु य लेखा पर क 

सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा 
संदभ - मा. मु य लेखा पर क यांचे प  .मुलेप/१अ/का व/९९/२०२१, द.२३/०८/२०२१. 

मा. मु य लेखा पर क यांनी िशफारस केल े माण.े 

  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम१०५(१) अ वये लेखा प र ण 
वभागाकड ल माहे जुलै २०२१ अखेर संपणारा मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा पर क 
यांनी .मुलेप/१अ/का व/९९/२०२१, द.२३/०८/२०२१ अ वये पाठ वलेला अहवालाचे अवलोकन 
कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०२१६                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- अ े ीय / थाप य 

सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा 
संदभ - मा.अित.आयु (१) यांचे प  .अ /े था/का व/८३/२०२१, द.२३/०८/२०२१. 

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

मनपाचे भाग .१० म ये मोरवाड  येथे मनपाची औ ोिगक  िश ण सं था (ITI) 

असून ह  इमारत सुमारे ३० वषापूव  बांधलेली आहे. औ ोिगक  िश ण सं था, सं था 
वकास आराखडा (IDP) वCenter of Excellence (COE)   कर ता जागा उपल ध क न देणे 
बाबत मा.आयु  सो. यांचे क ात ाचाय व  सवसंबधीत यांचेबरोबर द.०८/०७/२०२१ रोजी 
बैठक झालेली आहे. बैठक त सं था इतर  थलांतर त करणेबाबत तसेच स याचे इमारतीत 
उपल ध असले या अित र  FSI  बाबत चचा झाली. झाले या चच या अनुषंगान े ाचाय ITI 

यांचे मागणीनुसार सुमारे १००० चौ.फुटाचे  ६ हॉल हणजेच सुमारे ६००० चौ.फूट बांधकामाची 
/जागेची आव यकता असलेने अ त वातील इमारतीचे व तार करण करणेबाबत मा. 
आयु  सो. यांनी िनदश दले आहेत सदर आय.ट .आय इमारतीचे व तार करण करण,ेया 
कामासाठ  वा तु वशारद(Architect)  व क प स लागार  (PMC)   नेमणूक क न यांचे 
माफत नकाश ेबन वण,े डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे, िन वदा िस  करण े

तसेच िन वदा पुवव िन वदा प ात ह  सव काम े करणेसाठ  वा तु वशारद(Architect) व 



क प स लागार  (PMC)    यांची नेमणूक करणे आव यक आहे. या अनुषंगान ेमनपा या 
अिधकृत वेबसाईट वर/स लागार यां याकडून दरप क माग व यासाठ  द.१३/०७/२०२१ रोजी 
कोटेशन नोट स िस  करणेत आली होती. सीलबंद िलफा यात दर प क सादर कर याची अंितम 

मुदत  द.१९/०७/२०२१  रोजी दुपार  ३.०० वा होती. या कालावधीत एकूण ०३ सील बंद कोटेशन 

ा  झाली आहेत.सदर कोटेशन द.२०/०७/२०२१  द.ु३:०० वाजता उघड यात आल े असून 

मे.िनयोजनकं स टंट  यांनी लघु म दर १.९४% (Architect) व१.४५%  PMC (जीएसट   सोडून) 
सादर केल े  आहे. सदरचे दर मनपान ेिन त केले या दरांचे मयादेत आहे, तर  मे.िनयोजन 
कं स टंट  यांनी लघु म दर सादर के यान े यांची सदर कामा या िन वदापूव व िन वदा प ात 
आ कटे ट  व क प स लागार हणून नेमणूक करणेस हरकत वाटत नाह . तर  भाग .१० 

येथील आय.ट .आय इमारतीचे व तार  करण करण,ेया कामासाठ  वा तु वशारद(Architect) 

व  क प स लागार  (PMC)   नेमणूक करण.े या साठ  मे.िनयोजनकं स टंट  यांची 
वा तु वशारद साठ  १.९४% (िन वदापूव व िन वदाप ात) दरव क प स लागार साठ  
१.४५%(िन वदाप ात) य  खचा या दरानुसार नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  
फ  (जीएसट   सोडून) अदा कर याचा तावास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०२१७                         वषय मांक- १० 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- थाप य ह मु य 
सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा  

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ ह-मु य/८७६/२०२१, द.१८/०८/२०२१. 

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

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/2/2021-22अ वये भाग .३० दापोड  
कासारवाड  मधील रे वेगेट स.नं.498ते स.नं.485पयत (व ण हॉटेल पाठ मागील) र ता 
अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी मे.शांभवी क शन िन.र. .1,62,29,609/- (अ र  
र कम पये एक कोट  बास  लाख एकोणतीस हजार सहाशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,60,71,659/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,60,71,659/- पे ा 27.00% कमी हणजेच 

र. .1,17,32,311/- +रॉय ट  चाजस र. . 38368/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,57,950/- = 

एकुण र. .1,19,28,629/- 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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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



 
ठराव मांक- १०२१८                         वषय मांक- ११ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- उ ान / वृ संवधन 

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प  .उ ान/२/का व/५९३/२०२१, द.२४/०८/२०२१. 

मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागामाफत फ े ीय कायालयातील तळवडे गायराण उ ान 

न यान े वकिसत करणेत आलेल े असुन सदर उ ान िनम ती नंतरची देखभाल कामाची मुदत 

ऑग  २०२१ अखेर आहे.सदर उ ानाची पुढ ल देखभाल करण े आव यक आहे. स थतीत 

वभागामाफत िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ मधील बाब .४ तळवडे गायराण उ ानाचे कामकाज 

मे. दशा वयंरोजगार सं था यांना िन वदा ा  दर २७.०५%न े कमी या दरान े काम िमळालेल े

असुन सदर कामाची मुदत २ वष फे ुवार  २०२३  अखेर आहे.वाढ व उ ानाचे   े  ४३०० 

चौ.मी.असुन िन वदा ा  दर २७.०५ न ेकमी दरान ेर. . ३७४८५/-  ित महा संबंिधत म.े दशा 
वयंरोजगार सं था यांना सोप वता येईल यानुसार साधारण १८ म हन े कालावधीसाठ  

र. .६,७४,७३०/-(अ र  र. . सहा लाख चौ-याह र हजार सातश ेतीस फ ) इत या येणा-या वाढ व 

खचास व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२१९                         वषय मांक- १२ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- व ुत ग े ीय 

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . व/ग े/थेर/५१५/२०२१, द.२३/०८/२०२१. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे भाग . ४९ थेरगाव येथील स ह नं.९ म य े न वन शासक य इमारतीचे 

बांधकाम चालु आहे. सदर इमारतीत उ चदाब वीज पुरवठा करणे कामी म.रा. व. व. 
कंपनीस वह त नमु यात अज सादर केला असता म.रा. व. व. कंपनीचे मंजुर अंदाजप क 

. SE/GKUC/T/HT/New/DDF-1.3%/PIMPRI/19-20/243/01545, दनांक – 17/03/2020 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस अनामतसह वीज पयवे ण शु क र. .६,९६,७५५/- 
अदा करणे बाबत कळवले आहे. सदरची र कम मनपान े म.रा. व. व. कंपनीस अदा 
के यानंतर यां या कडुन उ चदाब वज पुरवठा कर यात येणार अस यान,े सदरची र कम 
अदा करणे आव यक आहे.तर  सदरची र. . ६,९६,७५५/-(अ र  र.  सहा लाख शहा नव 
हजार सातशे पं चावन फ ) म.रा. व. व.कंपनीस अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 



 
ठराव मांक- १०२२०                         वषय मांक- १३ 

दनांक- ०१/०९/२०२१ वभाग- वाय.सी.एम.एच.  

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/९९३/२०२१, द.०९/०७/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 
नेमणुक केले या व वध पॅरामड कल पदावर कायरत असले या १०० उमेदवारांचा सेवा 
कालावधी द.३०/०६/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण 
देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ या संसगज य वषाणुचा पुन  वाढता ादुभाव व 
यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या वचारात घेता ता पुर या व पात 

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये को वड-१९ चे कामकाज केले या व 
द.२८/०६/२०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल व वध संवगातील ९४ उमेदवारांची 
सेवा वै कय मु य कायालयाकड ल आदेश .वै /१७/का व/१०५६/ २०२१ 
द.२४/०६/२०२१ चे आदेशा माण े एक म ह या कर ता अिध हत  करणसे काय र मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०२२१                         वषय मांक- १४ 

दनांक- ०१/०९/२०२१ वभाग- वाय.सी.एम.एच.  

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१०५३/२०२१, द.११/०८/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या व पात  मानधनावर 
नेमणुक केले या व वध पॅरामड कल पदावर कायरत असले या १३ टाफनस उमेदवारांचा 
सेवा कालावधी द.२६/०७/२०२१ रोजी संपु ात आलेला आहे. तसेच १४८ उमेदवारांचा सेवा 
कालावधी द.३१/०७/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण 
देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ या संसगज य वषाणुचा पुन  वाढता ादुभाव व 
यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या वचारात घेता ता पुर या व पात 

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये को वड-१९ चे कामकाज केले या व 
द.२६/०७/२०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल व वध संवगातील उ  १४८ 
उमेदवारांची सेवा वै कय मु य कायालयाकड ल आदेश . वै /१७/का व/१०८२/२०२१ 
द.२७/०७/२०२१ चे आदेशा माण े एक म ह या कर ता अिध हत  करणसे काय र मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
 



ठराव मांक- १०२२२                         वषय मांक- १५ 

दनांक- ०१/०९/२०२१ वभाग- वाय.सी.एम.एच.  

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१०८१/२०२१, द.२४/०८/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 
नेमणुक केले या व वध पदावर कायरत असले या  लॅब टे निशयन-६, फामािस ट-१, 
डाटाएं  ऑपरेटर-२, पु षक  मदतनीस-१० व ीक  मदतनीस-१३ उमेदवारांचा िनयु  
कालावधी द.१४/०८/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण 
देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ या संसगज य वषाणुचा पुन  वाढता ादुभाव व 
यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या वचारात घेता ता पुर या व पात 

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये को वड-१९ चे कामकाज केले या व 
द.१४/०८/२०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल व वध पदावर ल-३२ उमेदवारांची 
सेवा वै कय मु य कायालयाकड ल आदेश . वै /१७/का व/१०८२/२०२१ 
द.२७/०७/२०२१ चे आदेशा माण े एक म ह याकर ता अिध हत  करणसे काय र मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२२३                         वषय मांक- १६ 

दनांक- ०१/०९/२०२१ वभाग- वाय.सी.एम.एच.  

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१०५५/२०२१, द.११/०८/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात   दंतरोग वभागासाठ  ३ किन  िनवासी पदे सहा म हन ेकालावधीकर ता 
भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  
उमेदवारांची  द.०९/०७/२०२१ रोजी लेखीप र ा घेऊन  उमेदवारांची गुणानु मे व 
आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे.  िनवड झाले या तावात नमुद ३ किन  
िनवासी दंतरोग उमेदवारांना  दले या िनयु स  मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०२२४                         वषय मांक- १७ 

दनांक- ०१/०९/२०२१ वभाग- वाय.सी.एम.एच.  

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१०८०/२०२१, द.२४/०८/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे  पद यु र सं था य. च. मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  
िनवासी, किन  िनवासी, वै कय अिधकार   िश ट युट  डॉ टरां या  र  



पदांकर ता  द.०२/०८/२०२१ व द.०९/०८/२०२१  रोजी Walk In Interview  कर ता उप थीत 
उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी- ५, किन  िनवासी-४, वै कय अिधकार   िश ट युट - १ असे 
एकूण-१० उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ 
म ये नमुद केले या  व र  िनवासी-५, किन  िनवासी-४ व वै कय अिधकार   िश ट युट - 
१  या उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात आदेशाचे तारखेपासून 
िनयु  करणे व याकामी य  येणा-या खचास  काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२२५                         वषय मांक- १८ 

दनांक- ०१/०९/२०२१ वभाग- वाय.सी.एम.एच.  

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१०५४/२०२१, द.११/०८/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  
िनवासी, किन  िनवासी, वै कय अिधकार   िश ट युट  डॉ टरां या  र  
पदांकर ता  द.०५/०७/२०२१, द.१२/०७/२०२१ व द.१९/०७/२०२१  रोजी Walk In 

Interview  कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी- ६, किन  िनवासी-९, वै कय 
अिधकार   िश ट युट - १ अस ेएकूण-१६ उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. 
यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या  व र  िनवासी-६, किन  िनवासी-९, वै कय 

अिधकार   िश ट युट - १  या उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात 
आदेशाचे तारखेपासून िनयु  करणे व याकामी य  येणा-या खचास काय र मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२२६                         वषय मांक- १९ 

दनांक- ०१/०९/२०२१ वभाग- वाय.सी.एम.एच.  

सुचक- मा. फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/९९४/२०२१, द.०९/०७/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  

िनवासी, किन  िनवासी, वै कय अिधकार   िश ट युट  डॉ टरां या  र  
पदांकर ता  द.२१/६/२०२१ व द.२८/०६/२०२१  रोजी Walk In Interview  कर ता उप थीत 
उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी- ०३, किन  िनवासी-१२, वै कय अिधकार   िश ट युट -२ 
असे एकूण-१७  उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  



अ म ये नमुद केले या  व र  िनवासी-३, किन  िनवासी-१२, वै कय अिधकार   िश ट 
युट -२   या उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे 

तारखेपासून  िनयु  करणे व याकामी य  येणा-या खचास काय र मा यता दे यात 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२२७                         वषय मांक- २० 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- उ ान 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  .उ ान/०३/का व/५१४/२०२१, द.२५/०८/२०२१. 

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

  मनपाचे उदयान वभागाकड ल तसेच ाथिमक/मा यिमक शाळामधील खेळणी 
दु ती व देखभाल बाबतची उदयान वभागाची िन वदा नोट स .७/२०१८-१९काढणेत 

आलेली होती.सदरचे कामकाज मे.अर हंत इंड ज यांना आदेश 

.उ ान/६/का व/३०६/२०१९ द.०२/०३/२०१९ अ वय े ३ वष कालावधीसाठ  अंदाजप कय 
र. .३,००,००,०००/-  पे ा -२%कमी  दराने र. .२,९४,००.०००/- देणेत आलेले आहे.कामाची 
मुदत ०१/०३/२०२२ अखेर आहे. मनपाची सव उ ान ेनागर कांसाठ  खुली करणेत आली 
असलेने मनपाचे सव े ीय कायालयातील उ ानांमधील खेळ यांचा आढावा घेतला असता 
४० कार या ७१३ पेअसपाट तात डने बदलणे आव यक आहे यासाठ  िन वदा मंजुर 
दरानुसार एकुण र. .८४,८१,४५५/- इतका खच  व २६ उ ानांमधील २४८  खेळणींचे रंगकाम 
करणे आव यक आहे. यासाठ  र. .१५,१७,३४९/- खच येणार आहे. असा एकुण  

र. .९९,९८,८०४/- इतका खच येणार आहे.स या िन वदा रकमेम ये र. .३१,९६,०५७/- 
र कम िश लक असलेन े वाढ व र. .६८,०२,७४७/-(अ र  र. . अडुस  लाख दोन हजार 
सातशे स ेचाळ स फ ) इतका  खच जादा  होणार असलेने यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०२२८                         वषय मांक- २१ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार वभाग 

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  .सभा/१५/का व/२९०/२०२१, द.२६/०८/२०२१. 
 मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

  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) ादभुाव 



रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या  Covid 

Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेचिनयु  केलेले कमचार  
यांना गरजेनुसार जेवण व ना ाउपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक10/2020-21 

अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार 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 वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या 
कालावधीम य े होणा-या र. .41,92,340/- (अ र  पये ए केचाळ स लाख या नव हजार 
तीनशे चाळ स फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे. अ नामृत फाऊंडेशन यांचे बरोबर 
काय र करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०२२९                         वषय मांक- २२ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार  

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.उप आयु (१) यांचे प  .सभा/०६/का व/३८६/२०२१, द.२६/०८/२०२१. 

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

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामगार क याण वभागास मनपा सेवेतून 

सेवािनवृ ी होणा-या अिधकार /कमचार  यांचेसाठ  स मानिच ह सा ह य खरेद  करणेकामी 
ई.िन.सू. .50/2020-21 अ वये ा  लघु म िन वदाधारक मे.अथरॉन टे नॉलॉ जस अ ड 
एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे बाब .1 सा ह याचे दर एकुण र. .6,88,800/- हे अंदाज 
प क य  दर र. .8,61,600/-  दरापे ा 20.05% 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 कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०२३०                         वषय मांक- २३ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- व ुत मु यालय 

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  . वमुका/०५/का व/६०८/२०२१, द.२३/०८/२०२१. 

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

  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.   06-01/2021-2022 अ वये फ े ीय 
कायालय भाग  १३ से.नं.२२ अमरधाम मशानभूमी म य े व ुत दा हनीचे वा षक 



प दतीने चालन व देखभाल दु ती करण े कामी  मे. अ फा इ युपमटस ्  िन.र. .79,05,000/- 

(अ र  र कम पये एकोणऐंशी लाख पाच हजार फ )  पे ा 11.02% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दरान ेर. .70,33,869/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य े

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

बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता 
मंजूर कामी मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२३१                         वषय मांक- २४ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- व ुत मु यालय 

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  . वमुका/०५/का व/६०७/२०२१, द.२०/०८/२०२१. 

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

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.   Ele/Ho/CZ/44/01/2020-21 अ वये क  
शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  पंपर  (आर ण  ७७) येथे 
िनवासी गाळे बांधणे. ( व ुत वषयक इ ा चर कामे करणे)  कामी मे. कमलचं  
इले क स िन.र. .1,83,73,238/- (अ र  र कम पये एक कोट  याऐंशी लाख या र 
हजार दोनशे अडोतीस फ )  पे ा 21% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,45,14,858/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०२३२                         वषय मांक- २५ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- व ुत मु यालय 

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०४/का व/८६५/२०२१, द.२५/०८/२०२१. 

 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .43-07/2020-2021 अ वय े भाग 

.24 थेरगाव मधील आर ण .628 खेळा या मैदानावर लउवर त व ुत वषयक कामे करणे 
(ट पा - 2) या कामाकर ता L-2 िन वदाधारक मे. आर. एन. ए टर ायजेस िन वदा 



र. .26,78,564/-  (अ र  र कम पये स वीस लाख अ याह र हजार पाचशे चौस  फ ) 

पे ा -23.61% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,46,155/-  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 य े झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार क राह ल तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२३३                         वषय मांक- २६ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मुका/ व/जा/६१७/२०२१, द.२६/०८/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  मे.शहा इले क स अँड  इं जिनअर ंग व स व द मनपा  आर ब ेशन करणांबाबत 
मा.लवाद (Arbitral Tribunal Comprising) व मा. ज हा स  यायालय, पुणे यांनी दले या 
िनकाला व द दाद मागणेकामी मा.उ च यायालयाम य े पाच कामांक रता अ पल केल े

असता  मा.उ च   यायालयान े द.१७/८/२०२१  रोजी दले या आदेशाची पूतता करणेकामी 
(१)अ पल .३०४२/२०२० र. .७९,८७,७१०/- (२)अ पल .३०४३/२०२० र. .८०,०४,०९२/- 

(३)अ पल .३०४५/२०२० र. .१९,६१,६७७/- (४)अ पल .३०४७/२०२० र. .६०,८६,८६२/- 
(५)अ पल .३०४८/२०२० र. .९४,१६,३९०/- केसिनहाय र कम तावात नमुद माण ेमा. 
ज हा यायालय पुण ेयेथे District judge, Pune पुण ेयांचे नाव ेड .ड . ारे जमा कऱणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२३४                         वषय मांक- २७ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- आप ी यव थापन 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप य/१/का व/२८७/२०२१, द.२६/०८/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ह त को वड– १९ संसगज य आजार ितबंधा मक 
उपाययोजना अंतगत स थतीम ये लसीकरण मोह म चाल ु आहे.लसीकरण क ावर 
नागर कांची गद  होत अस यान,े दुगा गेड,महारा  रा य,भोसर  यांचे १०९ वयंसेवकांना 
लसीकरण क ावर नागर कांचे गद वर िनयं ण  व   िश त लावणेसाठ  वै क य वभाग यांनी 
वयंसे वकांची आव यकता असले बाबत कळ वले आहे.मनपा या लसीकरण क ावर ल 



नागर कांची होणार  गद  पाहता तसेच वै क य वभागाने मागणी के या माणे १०९ 
वयंसेवक यांना नेमणुक ावयाची झा यास दरमहा ित वयंसेवक एक ीत मानधन 

र. .१०,०००/- माणे एकुण १०९ वयंसेवकांचे (दोन म ह यांचा १०९ वयंसेवकांचा ित 
वयंसेवक एक ीत मानधन र. .१०,०००/- माणे एकुण खच १०,९०,०००/- + १०,९०,०००/- = 

२१,८०,०००/-), र. .१०,९०,०००/- इतका खच ित म हना होणार आहे. सदरचा खच भांडार 
वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या लेखािशषा मधुन करणेत यावा. वै क य वभागाची सदर 
मागणी पाहता दुगा  गेड यांचे १०९ वयंसेवकांना २ म ह यांची नेमणुक देणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०२३५                         वषय मांक- २८ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- ह े ीय थाप य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/२४२/२०२१, द.२९/०७/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग . ३० दापोड  एस. ट . र ता अ ायावत प तीने 
वकसीत करण.े (भाग - २) साठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे.  सबब, सदर कामास 
क प स लागार  यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार 
हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व 

िन वदा बन वण ेतसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा 
प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य 
वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची द.०६/०४/२०२१ ते द.१२/०४/२०२१ रोजी 
माग व यात आ या आहेत. यानुसार सोबत जोडले या तुलना मक त या माण ेम.े वकास 
इं डया क स ट ंग यांनी १.९५% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेम य े व वध क पासाठ  क प स लागार हणुन मे. वकास इं डया क स ट ंग 

यांची िनयु  केलेली आहे. तसेच संदिभय १ अ वय े मा. सह शहर अिभयंता यांनी सदर 

नेमणूक बाबत द.०५/०७/२०२१ या तावा ारे  मंजूर  दे यात आलेली आहे. उपरो  बाबींचा 
वचार करता सदर नमुद कामांसाठ  मे. वकास इं डया क स ट ंग यांची क प स लागार हणून 

नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४५% 
(post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या 
१.९५% फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 



ठराव मांक- १०२३६                         वषय मांक- २९ 

दनांक- ०१/०९/२०२१      वभाग- ह े ीय थाप य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/२४१/२०२१, द.२९/०७/२०२१. 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

  पंपर  िचंचवड महापािलकेतील फुगेवाड  गावठाण ७.०० मी. र ते वकसीत करण.े 

(भाग-२) साठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार 
यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणून करावया या 
कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे तसेच 
कामांवर देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender 

activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार 
यांची दरसूची द.०६/०४/२०२१ ते द.१२/०४/२०२१ रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार 
सोबत जोडले या तुलना मक त या माण े मे. वकास इं डया क स ट ंग  यांनी १.९७ % 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े व वध क पासाठ  

क प स लागार हणुन मे. वकास इं डया क स ट ंग यांची िनयु  केलेली आहे. तसेच संदिभय 

१ अ वय े मा. सह शहर अिभयंता यांनी सदर नेमणूक बाबत द.०५/०७/२०२१ या 
तावा ारे  मंजूर  दे यात आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता सदर नमुद कामांसाठ  म.े 

वकास इं डया क स ट ंग यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव 

०.५०%(Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४७% (post tender activity)कामांसाठ  क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९७% फ  अदा करणेस मा यता दे यात 
येत आहे. 

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

 
 

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

 
ठराव मांक- १०२३७                        वषय मांक- ३० 

दनांक- ०१/०९/२०२१       

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

संदभ- मा.बारण ेअिभषेक व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

 अंदाजप क य तरतुद त नमुद केले माण ेस.न.२०२१-२२ या अंदाजप कातील कामांस 

वाढ/घट कर यासस मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/घट र. .४५.००लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
 



ठराव मांक- १०२३८                         वषय मांक- ३१ 

दनांक- ०१/०९/२०२१       

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

संदभ- मा.बारण ेअिभषेक व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

  मा. थायी सिमती ठराव .१०१४९ द.१८/०८/२०२१ म ये पुढ ल माणे दु ती करणेस 
मा यता दे यात येत आहे. 

अ) सदर ठरावातील सिमतीमधील अ. .१२ वर ल नांव दुबार अस याने ते वगळ यास 
मा यता दे यात येत आहे. 

ब) तसेच सदर ठरावातील “सदरचा वषय महारा  महापािलका अिधिनयमाचे अनुसूची 
करण २ िनयम One(k) अंतगत तातड चा वषय हणून माहे ऑग ट २०२१ या 

मा.महापािलका सभेम ये दाखल क न यावा” हा मजकूर वगळ यास मा यता दे यात 
येत आहे. 

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

 

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

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 

 
 

                
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१४८८/२०२१ 
दनांक -  ०२/०९/२०२१ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 



 
 

( .मुलेप/१अ/का व/९९/२०२१ द.२३/०८/२०२१ वषय .८ चे लगत) 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

( .वायसीएमएच/७/का व/९९३/२०२१ द.०९/०८/२०२१ वषय .१३ चे लगत) 



 
 
 
 
 
 
 
 



( .वायसीएमएच/७/का व/१०५३/२०२१ द.११/०८/२०२१ वषय .१४ चे लगत) 



 
 
 
 
 



( .वायसीएमएच/७/का व/१०५३/२०२१ द.११/०८/२०२१ वषय .१४ चे लगत)

 
 
 
 



( .वायसीएमएच/७/का व/१०८१/२०२१ द.२४/०८/२०२१ वषय .१५ चे लगत)

 
 
 
 
 



( .वायसीएमएच/७/का व/१०८०/२०२१ द.२४/०८/२०२१ वषय .१७ चे लगत) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



( .वायसीएमएच/७/का व/१०५४/२०२१ द.११/०८/२०२१ वषय .१८ चे लगत) 

 
 
 
 
 
 



( .वायसीएमएच/७/का व/९९४/२०२१ द.०९/०७/२०२१ वषय .१९ चे लगत) 

 
 


