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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २४९ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- १७/११/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१७/११/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकड ल प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय े आयो जत 

करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य उप थत होते.  

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे – सभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.संतोष बबन कांबळे 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५. मा.बुड सुवणा वकास 

६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

८. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

९. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०. मा.यादव िमनल वशाल 

११. मा.भालेकर वण महादेव 

१२. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१३. मा.पाडाळे िनता वलास 

 यािशवाय मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा. जत  वाघ- अित.आयु (२), मा.उ हास 

जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.इंगळे, मा.लोणकर - उप आयु , मा.लडकत- 

सह शहर अिभयंता हे अिधकार  उप थत होते.   
---------- 

खालील माण ेसुचना मांडणेत आली. 
 

 
सुचक – मा.सुजाता पालांडे                     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  
   
प वभूषण, महारा भूषण- िशवशाह र बाबासाहेब पुरंदरे, जे  संगीतकार- भाकर जोग, ले टनंट 

ऋषी रंजन िसंग, सुर ा िनर क- पांडुरंग च हाण, नगरसे वका अ नीताई िचंचवडे यां या 
सासुबाई पावतीबाई पोपट िचंचवडे, ह.भ.प. हरामण ीपती गावडे व ीमती सुनंदाबाई द ा य 

भोईर, नगरसे वका अनुराधाताई गोफण े यांचे सासरे - काळूराम मुळशीराम गोफण,े हभप 
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कसनराव ीपती गावडे, ीमती.फुलाबाई िनवृ ी भालेकर, रामचं  िनवृ ी कदम पाट ल यांचे 

द:ुखद िनधन झाल े आहे. तर  यांना दाजंली वाहून आजची मा. थायी सिमती सभा 
द.२४/११/२०२१ रोजी द.ु २.०० पयत तहकूब करणेत यावी. 

 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
 
सभापती – सदरची सभा बुधवार द.२४/११/२०२१ रोजी द.ु २.०० वा. पयत तहकूब करणेत येत 

आहे. 

----------- 
 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २४९ 

(सभावृ ांत) 

( द.१७/११/२०२१ दु .२:३० ची तहकूब सभा) 
दनांक- २४/११/२०२१                                       वेळ – द.ु२.०० वा. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१७/११/२०२१ तहकूब सभा 
बुधवार, दनांक २४/११/२०२१ रोजी द.ु०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकड ल प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय े आयो जत 

करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य 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.फुग ेिभमाबाई पोपट 

६. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

७. मा.सुल णा राजू धर 
८. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

९. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०. मा.यादव िमनल वशाल 
११. मा.भालेकर वण महादेव 

१२. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१३. मा.पाडाळे िनता वलास 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा. जत  वाघ- 

अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.राजन पाट ल- 

शहर अिभयंता, मा.इंगळे- उप आयु , मा.च हाण, मा.भालकर- सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे- 

सहा यक आयु , मा.ग टुवार, मा.पवार, मा.जंुधारे, मा.काळे, मा.वाघुंडे, मा.टकल,े मा.खाबडे, 

मा.धुमाळ, मा.गलबल-े कायकार  अिभयंता हे अिधकार  उप थत होते. 
---------- 
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खालील माण ेसुचना मांडणेत आली. 

 
 

सुचक – मा.शिशकांत कदम                     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  
   
मा. थायी सिमती सभा (कायप ीका .२४९) ह द.२५/११/२०२१ रोजी द.ु २.३० पयत तहकूब 

करणेत यावी. 
 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती – सदरची सभा गु वार द.२५/११/२०२१ रोजी द.ु २.३० वा. पयत तहकूब करणेत येत 

आहे. 

-------- 
 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २४९ 

(सभावृ ांत) 

( द.१७/११/२०२१ दु .२:३० व द.२४/११/२०२१ दु .२:०० ची तहकूब सभा) 
 

दनांक- २५/११/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१७/११/२०२१ द.ु२:३० व 

द.२४/११/२०२१ द.ु२:०० ची तहकूब सभा गु वार, दनांक २५/११/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. 
उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-

१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय ेआयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माण े

स मा.सद य उप थत होते.  

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे – सभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.संतोष बबन कांबळे 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

६. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

७. मा.सुल णा राजू धर 

८. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

९. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०. मा.यादव िमनल वशाल 

११. मा.भालेकर वण महादेव 

१२. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१३. मा.पाडाळे िनता वलास 

 यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा. जत  वाघ- 

अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.राजन पाट ल- 

शहर अिभयंता, मा.इंगळे, मा.लोणकर, मा.खोत - उप आयु , मा.च हाण, मा.सवण,े मा.भालकर, 

मा.इंगळे - सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, मा.आगळे- सहा यक आयु , मा.पोरेड , मा.जंुधारे, 

मा.ओंभास,े मा.वाघुंडे, मा.टकल,े मा.ढवळे, मा.महाजन, मा.खाबडे, मा.धुमाळ, मा.च हाण, 

मा.गलबल,े मा.नरोना- कायकार  अिभयंता, मा.वाबळे- अिध ाता, मा.गोफण-े सहा यक 
आरो य वै क य हे अिधकार  उप थत होते.   

---------- 
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अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४७ द.०३/११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

ब)  मा. थायी सिमती सभा कायप का .२४८ द.११/११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
----------- 

 
ठराव मांक- १०६७९                         वषय मांक- ०१ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य BSUP 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BSUP /४९५/२०२१, द.२१/१०/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य EWS क प वभागांतगत थाप य वशेष योजना या 
लेखािशषाम य े एकुण २३ जुन े व ५ नवीन कामांसाठ  तरतुद करणेत आलेली आहे. तथा प, 

अंदाजप काम य ेमा यता घेतले या काह  कामांचे कायादेश न याने ा  झालेल ेअस यान े या 
कामां या तरतुद  स थतीत गितपथावर असणा या कामांवर करण े आव यक अस यान े

तसेच िचखली से. .१७ व १९ घरकुल क पातील दवाखाना इमारतीचे काम पुण झालेल ेअसून 

याकामी तरतूद वग करण े आव यक आहे. यानुसार कामिनहाय सुधार त तरतुद वग करण 

(वाढ/ घट सह) खालील माण ेआहे. 

प  अ 

पान 

/ 

अ. . 

उपलेखािशषअथवा कामाचे नाव कामाचीअंदा
जप क य 

र कम 

थाप य 

मु य 

कायालया 
माफत 

कळ वल े

नुसार 

मुळ 

तरतुद म
धून 

कपात 

केलेनंतर 

सन 

२०२१-२२ 

क रता 
िश लक 

तरतूद 

वाढ घट वाढ / 

घटकेलेनं
तर २०२१-

२२ ची 
सुधार त 

तरतूद 

 लेखािशष- थाप य वशेष योजना
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(एच.ओ./ सी.ई.) 

६२/२ िचखली से. . १७ व १९ येथे 

आिथक या 
दुबलघटकांसाठ या  (EWS) गृह 

क पा म य ेभाजी मंडईचे आर ण 

वकिसत करण.े 

६००००००० ५०००००० २०००००० ० ७००००००

६२/४ िचखली से. . १७ व १९ येथे आिथक 

या दुबल घटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाम य ेदवाखाना आर ण 

वकिसत करण.े 

५००००००० १०००००० २६२२००० ० ३६२२०००

६२/५ च-होली येथे आिथक या दुबल 

घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वण.े 

८००००००० १५०००००० ० ३०००००० १२००००००

६२/७ बो-हाडेवाड  येथे आिथक या 
दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे 

बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा 
(Infrastructure) पुर वण.े 

६००००००० २००००००० ० १२५००००० ७५०००००

६२/८ पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे 

आिथक या दुबल घटकांसाठ  

िनवासी गाळे बांधणे या क पात 

मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 

पुर वण.े 

३००००००० १५०००००० ० ६०००००० ९००००००

६२/९ आकुड  (HDH आर ण .२८३) येथे 

आिथक या दुबल घटकांसाठ  

िनवासी गाळे बांधणे या क पात 

मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 

पुर वण.े 

६००००००० २००००००० ० ११५००००० ८५०००००

६२/१२ पंत धान आवास योजन ेअंतगत 

ठक ठकाणी  STP बांधण ेव देखभाल 

दु ती करण.े 

२१००००००० ५००००००० ५०००००० ० ५५००००००

६३/१५ िचखली से. . १७ व १९ येथे आिथक 

या दुबल घटकांसाठ या (EWS) 

गृह क पाम य ेबहुउ ेशीय इमारत 

बांधण.े 

६००००००० २११२२००० १३८७८००० ० ३५००००००
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६३/१६ िचखली से. . १७ व १९ येथे आिथक 

या दुबल घटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पाधील र ते दु ती व 

डांबर करण करण.े 

३००००००० ५०००००० ६०००००० ० ११००००००

६३/१८ िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक 

या दुबल घटकांसाठ या  (EWS) 

गृह क पामधील आर ण भुखंडांना 
िसमािभंत बांधण.े 

२००००००० ५०००००० १५००००० ० ६५०००००

६३/१९ िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक 

या दुबल घटकांसाठ या (EWS) 

गृह क पाम य े थाप य वषयक 

काम ेकरण.े 

१००००००० ५०००००० २०००००० ० ७००००००

 एकुण ९५००००००० १६२१२२००० ३३०००००० ३३०००००० १६६१२२०००

     तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंदाजप कातील लेखािशष- इतर वशेष 

योजना (एच.ओ./ सी.ई.) अंतगत वर ल प  अ नुसार वाढ/ घट क न सुधार त अंदाजप क य 

तरतूद मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६८०                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- २५/११/२०२१       

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

संदभ- मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .५० द.१४/१०/२०२१. 
वषय :- आ मक श  वृ गत क न जनमानसात नवचैत य जागृत करणारा जागर ी 

श चा हा आगळावेगळा उप म राब व याबाबत.  

वषय .०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक- १०६८१                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं१५/का व/३४४/२०२१, द.२९/१०/२०२१. 
 मा.उप आयु (भांडार) यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभाग यांचेसाठ  एम एस  गाड खरेद साठ  

Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा .GEM/2021/B/149947 नुसार 02 

पा  िन वदाकारांपैक  मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे  गाड सा ह यासाठ  ा  झालेल ेदर 
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र. .१७,०२,०००/- हे अंदाजप कय दर र. .१९,९४,०००/- पे ा १४.६४% ने कमी व लघु म आहेत. 

सदरचे दर वकृत करणेत आलेल ेअसून मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या 
खरेद साठ  येणा-या र. .१७,०२,०००/- (अ र  पये सतरा लाख दोन हजार फ ) या खचाचे 

अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६८२                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता( व) यांचे प  . वमुका/०४/का व/१०४३/२०२१, द.०३/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता( व) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .15-05/2021-2022 अ वय े संत 

तुकाराम नगर येथील अ णकुमार वै  मु य अ नशामक क  येथे अ नशामक वाहनाम य े

जलद गतीन ेपाणी भरणेकामी इले क मोटर पंप व जिन  संचाचे नुतनीकरण करणे व देखभाल 

दु ती करण े (सन 2020-2021), िन वदा र. .42,49,602/- + GST (अ र  र. .बेचाळ स लाख 

एकोणप नास हजार सहाश ेदोन फ  + GST) पे ा -1.02% कमी या िन वदा मंजूर दरान ेलघु म 

दराचे ठेकेदार मे. हॅन इं जनयर ंग यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६८३                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/१८३/२०२१, द.०३/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .3/3/2021-22 

अ वय े आरो य वभागाअंतगत  क े य कायालयाचे काय े ातील र ते, गटस  इ. यांची 
दैनं दन साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे.ित पती इंड यल स वसेस यांचा 
अंदाजप क य र. .30,38,14,195/- रकमेपे ा र. .25,75,12,912/- (अ र  र. .पं चवीस कोट  

पं चाह र लाख बारा हजार नउश ेबारा फ ) हणजेच 15.24% कमी  या दरान ेनेमणुक करणे, 
याकामी यां याशी आव यक अट / शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे तसेच सदर 

कमान वेतन दरान े देय वेतन तसेच रा य शासनान े कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ 

के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी 
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असली तर  िनवीदा .३/३/२०२१-२२ मधील सदर काम मे.ित पती इंड यल स ह सेस 

यांचेकडुन ३ वष कालावधीसाठ  क न घेणेस व यासाठ  र. .२५,७५,१२,९१२/- इत या खचास 

मा यता दे यास तसेच आव यकतेनुसार यापुढ ल खचास मा यता देणेबाबत शासनान े वतं  

िनयमािधन ताव मा यतेसाठ  सादर करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०६८४                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/१८७/२०२१, द.०३/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .3/5/2021-22 

अ वय ेआरो य वभागाअंतगत इ े य कायालयाचे काय े ातील र ते, गटस इ. यांची दैनं दन 

साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे.ित पती इंड यल स वसेस यांचा 
अंदाजप क य र. .33,27,96,470/- रकमेपे ा र. .28,20,78,288/- (अ र  र. .अ ठावीस कोट  

वीस लाख अ याह र हजार दोनश ेअ ठाऐंशी फ )  हणजेच 15.24% कमी  या दरान ेनेमणुक 

करणे, याकामी यां याशी आव यक अट / शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देण ेतसेच 

सदर कमान वेतन दरान े देय वेतन तसेच रा य शासनान े कमान वेतन दरा या वशेष भ यात 

वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  िनवीदा .३/५/२०२१-२२ मधील सदर काम मे.ित पती इंड यल 

स ह सेस यांचेकडुन ३ वष कालावधीसाठ  क न घेणेस व यासाठ  र. .२८,२०,७८,२८८/- इत या 
खचास मा यता दे यास तसेच आव यकतेनुसार यापुढ ल खचास मा यता देणेबाबत शासनान े

वतं  िनयमािधन ताव मा यतेसाठ  सादर करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६८५                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.संतोष बबन कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप ु/ था/१०/८०/२०२१, द.०८/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .०८ 

अ वय े भाग .९ मधील उ ोगगर, वजयनगर,संतोषनगर, गोलांडेनगर, सुदशनगर व इतर 

झोपडप ट तील थाप य वषय़क कामाची देखभाल दु ती कऱण ेसन (२०२१-२२). मे.प मीनी 
कं शन िन.र. .२५,४९,१९१/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार एकश े

ए या नाव  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन २४,८७,६४१/- वर िन वदा 
माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८७,६४१/- पे ा ३२.९९% 
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कमी हणजेच र. .१६,६६,९६८/- + रॉय ट  चाजस र. .३५३३०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .६१,५५०/- = एकुण र. .१७,६४,०४८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार 

भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

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

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

ठराव मांक- १०६८६                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग-अ े ीय 

सुचक- मा.संतोष बबन कांबळे     अनुमोदक - मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .अ ेका/लेखा/७/का व/२४५/२०२१, द.०१/११/२०२१. 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते  ९) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६८७                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- ह े ीय आरो य 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  .ह. े./आ-५/का व/२४८/२०२१, द.२५/१०/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या अंतगत नटस ाट िनळू फुल े

रंगमं दर  इमारती मधील  कॉर डोर, अंतगत व बाहय प रसराची  दैनं दन साफ सफाई व व छता 
अ याआधुिनक उपकरणे/ साधन,े रसायन ेमनु यबळाचा व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन 

साफसफाईचे या कामासाठा ई टडर ंग प दतीने  सेवाशु क र कमेवर (ई-िन वदा नोट स 

.३/२०१८-१९)  िन वदा माग व यात आली होती. या अनुषांगान े एकूण ४ िन वदा ा  झा या 
असून या पैक - मे.शुभम उ ोग यांच (-)१४.५८%  सवात कमी दराची  िन वदा ा  झालेली आहे. 

मे.शुभम उ ोग यांना  पुन: य  वचारणा कर यात आली असता यांनी न याने  (-

)१४.७५%   कमी दर  दलेला आहे. हणेजच िन वदा र कमे या र. .६४,७३,५६२/-पे ा (-

)१४.७५%  हा कमी दर ा  झा यान े मे.शुभम उ ोग  यांचे कडून िन वदा मंजूर र. . 

५५,१८,७१२/- पयत काम क न घेण े कामी व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-
यांचे  वेतनात होणा-या  य  खचास मा. थायी सिमतीचा ठराव ं .३४३४ द.२३/१०/२०१८ 
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अ वय ेमा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत  सं थेबरोबर  द.०१/१२/२०१८ पासून ०२ वष 

या कालावधी कर ता करार नामा क न घे यात आलेला आहे. मे. शुभम उ ोग यांचे कामाची मुदत 

द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात  आली होती. नवीन िन वदा या  चाल ूकर या पूव च िश क  व 

पदवीधर मतदार संघाची िनवडणुक कामी आचार सं हता  लाग ू झाली  होती ती 
द.०३/१२/२०२०  पयत अस यान े िन वदा िस द करता  आली नाह  यामुळे स ा काम कर त 

असलेल ेमे. शुभम उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  सहा म हन े

( द.०१/१२/२०२० ते द.३१/०५/२०२१) जी थम या पूण होईल तो पयत काम कर यास 

मा. थायी सिमती कड ल ठराव ं .७७७६ द.१६/१२/२०२० अ वय ेकामा कर ता येणा-या खचास 

मा यता घे यात आलेली होती. तसेच अित र  आयु - १ यांचे ०१/०६/२०२१ या मा य 

तावानुसार सदया थीतीत ०३ म हन े हणजेच द.०१/०६/२०२१ ते द.३१/०८/२०२१ पयत 

तीय मुदतवाढ दे यात आलेली  आहे. द.२६/०८/२०२१ रोजीचे मा य तावा अ वय ेसं थेस 

िन वदा दरान ेकाम कर यास  वचारणा केली असता यांनी संमती  दश वलेली आहे. तसेच यांनी 
िन वदा दरान ेकामकरण ेबाबत द.२६/०८/२०२१ रोजी लेखीप  दल ेआहे. तर  उपरो  माण े

नमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांचेवर  मूळ  िन वद तील व कारारना यातील अट  शत स अिधन 

राहून द.०१/०९/२०२१ पासून तीन े म हन े पयत कामाची मुदत वाढ दे यास व. .११,३४,६०५/- 

(अ र  र. .-अकरा लाख चौतीस हजार सहाश ेपाच फ ) या येणा-या खचास अथवा य  येणारा 
खचास  ( कमान वेतन दरानुसार वेळो वेळ   कमचा-यांचे वेतनात होणा-या बदला नुसार) मा यता 
देणेची मा.अितर  आयु (१) यांची मागणी असली तर  तुत वषयामधील कामासाठ  

मे.शुभम उ ोग यांना द.०१/०९/२०२१ पासून ३ म हन े कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास व 

यासाठ  र. .११,३४,६०५/- इत या खचास मा यता दे यास तसेच आव यकतेनुसार यापुढ ल 

खचास मा यता देणेबाबत शासनान े वतं  िनयमािधन ताव मा यतेसाठ  सादर करणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६८८                         वषय मांक- १० 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- व ुत 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  . व/ग ेका/का व२/८९/२०२१, द.०९/११/२०२१. 

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

मनपाचे जजामाता हाँ पीटल येथील कोवीड-19 क रता व ुत यव थेचे चालन देखभाल 

दु ती व अनुषंिगक काम े करण,े िन.नो. .01/03-2021-22 या कामाचे आदेश मे. कमल 

ईले क एंटर ायजेस यांना आदेश . . व/मुका/04का व/781/2021, द.17/06/2021 अ वय े

दे यात आल े आहे. सदर कामाची मुदत द.16/12/2021 पयत आहे. कामाची मूळ िन वदा 
र. .22,30,988/-एवढ  आहे. िन वदा मंजूर दर 15.51 ट के कमी आहे. द.19/10/2021 रोजी मा. 
आयु  क ातील बैठक त झाले या िनणयानुसार जजामाता णालयातील  आँपरेशन िथएटर 

31 डसबर 2021 पूव  सु  करण ेआव यक आहे. आँपरेशन िथअटरमधील वातानुकुलन यं णेसाठ  
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आव यक एस.एस. लेनम, ड ट ंग, ील इ. कामाकाज तातड न ेकरण ेआव यक आहे. यािशवाय 

आपरेशन थेटर सु  करण ेश य होणार नाह . िन वदा काढून सदरचे काम करावयाचे झा यास 

वलंब होण ेअपे त आहे. आँपरेशन थेटरमधील वातानुकुलन यं णेचे  काम करणेसाठ  अंदाजे 

र. .16,20,825/- एवढ  र कम िन वदा र कमेम य ेवाढ करण ेआव यक आहे. तातड ची बाब 

अस यान ेसदर कामातूनच मा. थायी सिमती सभेची  मा यता घेऊन सदरचे वाढ व काम करण े

आव यक आहे. सदर वाढ व खच करणेस मा.आयु  सो यांनी द.२५/१०/२०२१ या तावा वय े

मंजूर  दलेली आहे. जजामाता णालयातील आपरेशन थेटरचे काम तातड न े करावयाचे 

अस यान े मूळ िन वदा र कमेम य े र. .16,20,825/- एवढ  र कम वाढ वण े आव यक आहे. 

वाढ व र कमेसह एकूण र. .38,51,813/- एवढ  िन वदा र कम असणार आहे आ ण िन वदा 
मंजूर दरान े (15.51ट के कमी) र. .36,44,924/- एव या र कमेपयत मे.कमल ईले क 

एंटर ायजेस कडून काम क न घेणेस याच माण ेवाढ व र केमेचा रतसर करारनामा र कमेसह 

अंदाजप कास सुधा रत तां क मा यता देणेची मा.अितर  आयु (१) यांची मागणी असली 
तर  सदर वषयातील काम हे पावती इले क एंटर ायजेस करत असुन वभागान ेनजर चुक न े

कमल इले क एंटर ायजेस वषयप  पाठ वल े आहे. सदरचा वषय कमल इले क 

एंटर ायजेस या ऐवजी  पावती इले क एंटर ायजेस अशी दु ती करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पंपर गाव येथील भैरवनाथ मंद र इमारतीचे नूतनीकरणाचे काम थाप य 

वभागामाफत सु  असून व ुत वषयक कामासाठ  िन.नो. .39/18-2020-21. िन वदा 
र. .50,44,361/- आ ण कामाचे आदेश . वमुका/04/का व/724/2021, द.08/06/2021 अ वेय 

म.अबान इले क व स यांना देणेत आलेल े आहेत. पंपर  गावठाणातील मं दर अस यान े

सुशोिभकरणांतगत रंगीत द यांचा समावेश वदयुत वषयक कामात केलेला आहे. मं दराचे 

बांधकामासोबतच व ुत वषयक काम करणेदेखील अ याव यक आहे. यािशवाय मं दराचे काम 

पूण होणार नाह . यामुळे व ुत वषयक काम पूण होणेसाठ  मूळ िन वदा र कमेम य े

र. .44,32,914/- वाढ करणे आव यक आहे. सदर वाढ व र कम िन वदा नो. .39/18-2020-21 

या मंजूर दरानेच मे.अबान ईले क व स यांना अदा करावी. तर  पंपर गाव येथील भैरवनाथ 

मंद र इमारतीचे नुतनीकरणांतगत व ुत वषयक काम े करण,े िन.नो. .39/18-2020-21 चे 

कामातील मूळ िन वदा र कमेत र. .44,32,914/- वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 

वाढ व र कमेसह एकूण िन वदा र. . 94,77,275/- एवढ  असणार आहे. िन वदा मंजूर दर 17.75 

ट के कमी आ ण 12 ट के GST सह एकूण र. .8730466/- एवढा खच होणार आहे. सदर कामास 

मा. महापािलका सभा ठराव .553 द.04/06/2020 नुसार र. .1,00,00,000/- यास शासक य 

मंजूर  देणेत आली आहे. वाढ व र कमेचा र तसर करारनामा क न पुढ ल कायवाह  करणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०६८९                         वषय मांक- ११ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- वै कय मु य 

सुचक- मा.अिभषेक गो वंद बारण े    अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/०५/का व/१०२७/२०२१, द.१०/११/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अँटो ल टर कोवीड णालय ता काळ भावान े

द.०९/०५/२०२१ रोजी अिध ह त करणेत आलेल ेअसुन अँटो ल टर कोवीड हाँ पीटलम य ेसेवा 
देत असणारे मे. पश हाँ पीटचे तसेच इतर सं थांचे वैदय कय अिधकार / पँरामेड कल टाफ व 

इतर कमचार  यां या सेवा अिध हत क न या सव अिधकार  कमचा-यांना महापािलकेन े

णालय अिध हत केले या कालावधीतील िनयमानुसार देय असलेल ेपुढ ल वेतन/भ  ेअ ट-

शत सह पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देणेबाबत आदेश  आ. /का व/२७/२०२१ 

द.०९/०५/२०२१अ वय े मा यता दलेली आहे. तदनंतर अँटो ल टर कोवीड णालयाम य े

एकह  ण नस यान ेसदरचे णालय ण सं ये अभावी मा. आयु  सो यांचेकड ल आदेश 

.मसाभा/५/का व/६६१/२०२१ द.३१/०५/२०२१ अ वय े द.३१/०५/२०२१ पासुन बंद करणेत आले 
आहे. नोडल अिधकार  अँटो ल टर णालय यांचेकड ल प  .अँटो ल टर-

DCH/का व/४१७/२०२१ द.२०/०८/२०२१ व अित. आयु (३) यांचेकड ल प  

.अित.क/३/०७/का व/१४५५/२०२१ द.२०/०८/२०२१ नुसार द.१०/०५/२०२१ ते 

द.३१/०५/२०२१ या कालावधीत अँटो ल टर णालयात मे. पश हाँ पीटल यांचेकड ल 

कामकाज करणारे िस यु रट  (Bouncer) यांचा हजेर  अहवाल व कागदप  सादर केली आहेत. अँटो 
ल टर कोवीड णालयातील ने पश हाँ पीटलकड ल कमचा-यांची सेवा महापािलकेन े

अिध हत केलेन े यांना अिध हण कालावधीतील मानधन द.०९/०५/२०२१ चे आदेशानुसार 

महापािलकेमाफत अदा करण े आव यक आहे. यानुसार महापािलकेचे अँटो ल टर कोवीड 

णालयातील मे पश सं थेकड ल कायरत २० िस यु रट  (Bouncer)यांना शासन िनणय व 

कमान वेतन दरानुसार द.१०/०५/२०२१ ते ३१/०५/२०२१ या कालावधीतील मानधन 

र. .२,३६,०७१/- (अ र  र. .दोन लाख छ ीस हजार एकाह र 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 दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६९०                         वषय मांक- १२ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.अिभषेक गो वंद बारण े    अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/९९६/२०२१, द.११/१०/२०२१. 
 मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/7/2020-21 अ वय े भाग .८ 

येथील ान दफनभूमी येथील मोकळया जागेम य ेडॉग केजसाठ  अ यावत शे स तयार करण.े 
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कामी मे.लाल दप क शन िन.र. .16452175/- (अ र  र. .एक कोट  चौस  लाख बाव न 

हजार एकश ेपंचाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .16428725/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .16428725/- पे ा 20.70% कमी हणजेच र. . 13027979/- +रॉय ट  चाजस र. .160421/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23450/- = एकुण र. .13211850/- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े 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 दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०६९१                         वषय मांक- १३ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/१०/०८६/२०२१, द.१०/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .३६ 

अ वय े भाग .०२ संजय गांधीनगर (मोशी) झोपडप ट त र याचे कॉ ट करण करणे, टॉम 

वॉटर लाईन टाकणे, गटर करण ेव इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची काम ेकरण.े सन 

(२०२१-२२). म.ेिस दाथ कं शन िन.र. .२५,४९,७१६/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 

एकोणप नास हजार सातश े सोळा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन 

र. .२४,८८,१६६/- वर िन वदा माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .२४,८८,१६६/- पे ा ३२% कमी हणजेच र. .१६,९१,९५३/- + रॉय ट  चाजस र. .३५३८७/- 

मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१५५०/- = एकुण र. .१७,८८,८९०/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच 

िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०६९२                         वषय मांक- १४ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/१०/८७/२०२१, द.१०/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .३७ 

अ वय े भाग .०७ मधील शांतीनगर (भोसर ) झोपडप ट त र याचे कॉ ट करण करणे, 
टॉम वॉटर लाईन टाकण,े गटर करण ेव इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची काम ेकरण.े 

सन (२०२१-२२). मे.अिमत िनतीन गांधी िन.र. .२५,४९,५१२/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 

एकोणप नास हजार पाचश े बारा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन 

र. .२४,८७,९६२/- वर िन वदा माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,९६२/- पे ा ३१% कमी हणजेच र. .१७१६६९४/- + रॉय ट  चाजस 

र. .३५३८१/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१५५०/- = एकुण र. .१८१३६२५/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६९३                         वषय मांक- १५ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/१०/८८/२०२१, द.१०/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .६३ 

अ वय े भाग .२४ मधील मधील हातोबानगर झोपडप टयाम य े थाप य वषयक काम े

करण े व देखभाल दु तीची काम े करण.े सन (२०२१-२२). मे.कलसद फजल हाफ ज 

िन.र. .२५,४९,३४३/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार तीनश े ेचाळ स फ ) मधून 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,७९३/- वर िन वदा माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,७९३/- पे ा ३२.४९% कमी 
हणजेच र. .१६७९५०९/- + रॉय ट  चाजस र. .३४६५०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .६१५५०/- = एकुण र. .१७,७५,७०९/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार 

भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६९४                         वषय मांक- १६ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/८९/२०२१, द.११/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .३९ 

अ वय े भाग .२० मधील महा मा फुलेनगर (भोसर ) झोपडप ट त र याचे कॉ ट करण 

करण.े ॉम वॉटर लाईन टाकण,े गटर करण ेव इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची काम े

करण.े कामी (२०२१-२२). मे.प मीनी कं शन िन.र. .२५,४९,७१८/- (अ र  र. .पंचवीस 

लाख एकोणप नास हजार सातश ेअठरा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन 

र. .२४,८८,१६८/- वर िन वदा माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .२४,८८,१६८/- पे ा ३३.६३% कमी हणजेच र. .१६,५१,३९७/- + रॉय ट  चाजस 

र. .३५३८१/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- = एकुण र. .१७४८३२८/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६९५                         वषय मांक- १७ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश  

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/१०/९०/२०२१, द.११/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .६४ 

अ वय े भाग .२५ मधील काळाखडक झोपडप याम य े थाप य वषयक काम े करण े व 

देखभाल दु तीची काम ेकऱण.े(सन २०२१-२२). म.ेआ मता असोिसए स िन.र. .२५,४९,१३६/- 

(अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार एकश ेछ ीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,५८६/- वर िन वदा माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,५८६/- पे ा २८.०१% कमी हणजेच र. .१७,९०,८१३/- + 

रॉय ट  चाजस र. .३४,६५०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१५५०/- = एकुण र. .१८,८७,०१३/- 
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पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व 

सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 

कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६९६                         वषय मांक- १८ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश  

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/१०/९१/२०२१, द.११/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .७० 

अ वय ेवेताळनगर व मोरयानगर झोपडप टचीम य े थाप य वषयक कामके करण ेव देखभाल 

दु तीची काम ेकऱण.े सन (२०२१-२२). मे.आ मता असोिसए स िन.र. .२५,४९,६०८/- (अ र  

र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार सहाश े आठ फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळुन र. .२४,८८,०५८/- वर िन वदा माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८८,०५८/- पे ा ३०.३५% कमी हणजेच र. .१७,३२,९३२/- + 

रॉय ट  चाजस र. .३४,६५०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१५५०/- = एकुण र. .१८,२९,१३२/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व 

सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ 

कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०६९७                         वषय मांक- १९ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश िशवाजी     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/१०/९२/२०२१, द.११/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .५८ 

अ वय े पंपर  भाग .२१ मधील कैलासनगर व व वध झोपडप याम य े थाप य वषयक काम े

कऱण े व देखभाल दु तीची काम े कऱण.े सन (२०२१-२२). मे.आ मता असोिसए स 

िन.र. .२५,४९,२८९/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार दोनश े एकोन वद फ ) 

मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,७३९/- वर िन वदा माग वणेत आल े
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,७३९/- पे ा ३२.०२% कमी 
हणजेच र. .१६,९१,१६५/- + रॉय ट  चाजस र. .३४,६४७/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .६१५५०/- = एकुण र. .१७,८७,३६२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार 

भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

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

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

 
ठराव मांक- १०६९८                         वषय मांक- २० 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश  

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/१०/९३/२०२१, द.११/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .५५ 

अ वय े पंपर  भाग .२१ मधील इं दरानगर व व वध झोपडपट याम य े थाप य वषयक 

काम े कऱण े व देखभाल दु तीची काम े करण.े (सन २०२१-२२). मे.आ मता असोिसए स 

िन.र. .२५,४९,१४०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार एकश ेचाळ स फ ) मधून 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,५९०/- वर िन वदा माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,५९०/- पे ा ३२.०२% कमी 
हणजेच र. .१६,९१,०६४/- + रॉय ट  चाजस र. .३४,६४४/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .६१५५०/- = एकुण र. .१७,८७,२५८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार 

भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

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

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

ठराव मांक- १०६९९                         वषय मांक- २१ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश  

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/१०/९४/२०२१, द.११/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
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मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .६८ 

अ वय े भाग .१७ मधील नागसेननगर झोपडप याम य े थाप य वषयक काम े कऱण े व 

देखभाल दु तीची काम ेकरण.े (सन २०२१-२२). म.ेआ मता असोिसए स िन.र. .२५,४९,४००/- 

(अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार चारश ेफ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळुन र. .२४,८७,८५०/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,८५०/- पे ा ३२.०२% कमी हणजेच र. .१६,९१,२४०/- 

+रॉय ट  चाजस र. .३४,६५०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१५५०/- =एकुण 

र. .१७,८७,४४०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू

असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट 

कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 

या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०७००                         वषय मांक- २२ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- ब े ीय व ुत 

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

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  .ब ेका/ व/रा. क/१६६/२०२१, द.०९/११/२०२१. 
 मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत रावेत उप वभागाअंतगत र यावर ल दवाब ी 
यव थेक रता  व वध ठकाणी  वजपुरवठा करणेसाठ  वजिमटर करता  कोटेशन 

म.रा. व. व.कं.िल. कडून ा  झालेल े असून म.रा. व. व.कं.िल. यांस र. .१,४७,४११/- (अ र  

र. .एक लाख स ेचाळ स हजार चारश े अकरा फ ) अदा करण े आव यक आहे. तर  

म.रा. व. व.कं.स र. .१,४७,४११/- (अ र  र. .एक लाख स ेचाळ स हजार चारश ेअकरा फ ) या 
र कमे या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०७०१                         वषय मांक- २३ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- ब े ीय व ुत 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ व/िचं/१६०/२०२१, द.०८/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय अंतगत . .१८ िचंचवड येथील 

िचंचवड-काळेवाड  पुलाजवळ थाप य वभागाकडुन मशानभुमीची इमारत बांधणेत आल ेआहे. 

सदर मशानभुमी या इमारतीम य े व ुत दा हनी बस वणेचे काम व ुत वभागाकडुन चाल ु

आहे. सदर व ुत दा हनीसाठ  म.रा. व. व.कं.िल. या  वजपुरव याची आव यकता आहे. सदर 
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म.रा. व. व.कं.िल. चा वजपुरवठा घेणेसाठ  म.रा. व. व.कं.िल. कड ल प  

.EE/PCD/LTSpl/SGV/LSO/Commercial/Public/14/2021-22/2221 द.११/१०/२०२१ अ वय े

र. .२,३६,९८४/- चे कोटेशन ा  झाल े हे. सदर व ुत दा हनी चाल ु करणेसाठ  

म.रा. व. व.कं.िल.ला र कम .२,३६,९८४/- अदा करण े म ा  आहे. तर  सदर  र. .२,३६,९८४/- 

(अ र  र. .दोन लाख छ ीस हजार नऊश ेचौ-याऐंशी फ .) अदा म.रा. व. व.कं.स अदा कराव े

लागणार असुन सदरचा खच हा ब े ीय व ुत कायालयाचे “मनपान े ावयाचे वज बल ेव खच” 

या लेखािशषावर कर यात येणार  आहे. तर  सदर खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७०२                         वषय मांक- २४ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- भुिम आ ण जंदगी 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु जं/३/का व/८४/२०२१, द.१०/११/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य कायालया या आवारात असले या बँक ऑफ 

बडौदा शाखेत मनपा या आ थापनेची तसेच आ थापने या कमचा-यांची व िनवृ ी वेतनधारकांची 
खाती असून पगार तसेच िनवृ ी वेतन अदा करतेवेळ  १ ते १५ तारखां या दर यान शाखेत गद  

होते. यामुळे यांना बँकेत बस यास तसेच उभे राह यास आव यक तेवढ  जागा उपल ध होत 

नाह .बँकेतील कमचा-यांना बस यासाठ  व खातेधारकांना यवहार कर यासाठ  पुरेशी जागा 
उपल ध होत नाह  व यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो यातून ब-याचवेळा खातेधारक व 

कमचार  यां याम ये कलह िनमाण होतो. स थतीत महापािलकेन े कॅ ट न इमारती या 
प ह या मज यावर ल १४४६ वग फुट जागा ( वछता गृहाची जागा ध न) बँकेला भाडेत वावर 

दली असून यापैक  फ  ३५० वग फुट जागा उपल ध आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका आवारात असणा-या बँक ऑफ बडौदा इमारती ज यालगतची जागा 
भाडेत वावर िमळन ेबाबत वनंती केली आहे. तर  अजातील नमूद बाबींचा वचार करता बँक ऑफ 

बडौदा यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आवारात असणा-या बँक ऑफ बडौदा इमारती 
ज यालगतची जागा देण ेयो य वाटते अस ेमत आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता बँक ऑफ 

बडौदा पी.सी.एम.सी शाखा यांना बँकेची यां या ता यात असलेली स थतीतील जागा आ ण 

यांना आव यक असलेली अित र  जागा भा यान े देणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ कलम ७९ (ब) नुसार मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७०३                         वषय मांक- २५ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/९९९/२०२१, द.१२/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/8/2021-22 अ वय े भाग .६ 

म य ेधावडे व ती, भगत व ती, गुळव ेव ती व प रसरात करकोळ दु ती व देखभालीची काम े

करणेकामी M/s.L N Enterprises िन.र. .44,99,729/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव 

हजार सातश े एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .44,61,879/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,61,879/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. . 3123761/- +,रॉय ट  चाजस 

र. .12,273/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,850/- = एकुण र. .31,73,884/- 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 लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े 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- १०७०४                         वषय मांक- २६ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- मा हती व जनसंपक 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.सहा. आयु  यांचे प  .माजस/ं२/का व/६२६/२०२१, द.११/११/२०२१. 

 मा.सहा. आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े व वध अिभयान राब व यात येत असतात. या 
अिभयाना य चार व िस चे काम मा हती व जनसंपक वभागा या वतीन े कर यात येते. 

व वध अिभयाना॑बाबत नाग रकांम य ेजागृती हावी या उ ेशान े ले स व बॅनर ट ंग क न 

उभार यात येतात. याकामी मा हती व जनसंपक वभागा या वतीन े इ छुक पुरवठादारांकडून 

कोटेशन नोट स .०७/२०२१-२२ नुसार दर माग व यात आल े होते. यानुसार मे. वा हाळकर 

एंटर ायजेस, वाकड,पुण-े१९ यांचे र. .१८.९९/- ती फुट चे दर ा  झाल ेआहेत. तर  कोटेशन 

नोट स .०७/२०२१-२२ नुसार मे.वा हाळकर एंटर ायजेस, वाकड, पुण-े१९ यांना र. .१८.९९/- ती 
फुट दरान े र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) पयत ले स व बॅनर ट ंग क न 

घेणेकामी येणा-या  खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७०५                         वषय मांक- २७ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- मा हती व जनसंपक 

सुचक- मा. मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.सहा. आयु  यांचे प  .माजस/ं२/का व/६२०/२०२१, द.१०/११/२०२१. 

 मा.सहा. आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े व वध थोर महापु षां या जयंती/पु यितथी 
दवशी यांना आदरांजली वाह यात येते. याकामी थोर महापु षां या फोटो े सची आव यकता 
असते. तथा प याक रता मा हती व जनसंपक वभागाम य े उपल ध असले या महापु षां या 
े स जु या व खराब झा यामुळे न यान े े स बन व याची आव यकता आहे. तसेच माजी 

पदािधकार  यां या देखील फोटो े स वेळोवेळ  संबंिधत कायालयांम य ेलावण ेआव यक असते. 

याकामी मा हती व जनसंपक वभागा या वतीन े इ छुक पुरवठादारांकडून कोटेशन नोट स 

.०१/२०२१-२२ नुसार दर माग व यात आल े होते. यानुसार मे.इितवाता ड जटल, 

शाहूनगर,िचंचवड यांचे र. .१३/- ती समी. चे दर ा  झाल े आहेत. तर  कोटेशन नोट स 

.०१/२०२१-२२ नुसार मे.इितवाता ड जटल, शाहूनगर, िचंचवड यांना र. .१३/- ती समी. दरान े

र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) पयत फोटो े स बनवून घेणेकामी येणा-या खचास 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०७०६                         वषय मांक- २८ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- मा हती व जनसंपक 

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

संदभ- मा.सहा. आयु  यांचे प  .माजस/ं२/का व/६२७/२०२१, द.११/११/२०२१. 

 मा.सहा. आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीनेकोरोना काळाम य ेसंभा य ितस-या लाटेम य े

लहान मुलांम य े कोरोनाचा होणारा संसग ल ात घेवून महानगरपािलकेतफ तयार कर यात 

आले या व वध उपायययोजनांची मा हती शासनाला व नाग रकांना देणेकामीयाकामी ३-४ 

िमनटांची जागृतीपर ह डओ लप तयार करणेकामी मा हती व जनसंपक वभागाकड ल 

कोटेशन नोट स .०६/०१/२०२१-२२ नुसार इ छुक पुरवठा धारकांकडून दर माग व यात आल े

होते. याम य े मे.एस.ड ल.ू एश स यांचे लघु म दर ा  झाल े आहेत. ा  कामकाज 

आदेशानुसार मे.एस.ड ल.ू एश स यांनी तयार केलेला ह डओ व वध सोशल िम डया 
मा यमांवर सा रत क न नाग रकांम य ेजागृती कर यास मदत झाली. तर  कोटेशन नोट स 

.०६/०१/२०२१-२२ अ वय ेमे.एस.ड ल.ू एश सयांनी तयार केले या ह डओकामी झाले या 
र. .१,६५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पास  हजार फ ) या खचास मा यता दे यास 

सहा.आयु ,माजसं यांची मागणी असली तर  उपरो  नमूद वषयाम य े कोटेशन 

नो. .०६/०१/२०२१-२२ अ वय ेम.एस. ड य.ू एश स यांनी ह डओ फ म तयार करणेकामी 
झाले या र. .१,६५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पास  हजार फ ) या खचास मा यता     
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देण ेअसे आहे. नजर चुक ने मे.एस. ड य.ू एशन झाल ेआहे. ते मे.एस. एस. ड य.ू कशन 

अस ेआहे. तर  उपरो  वषयाम य ेनमूद म.एस.ड य.ू एश स ऐवजी मे.एस. एस. ड य.ू 

एशन अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 
 

(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/१८६८/२०२१ 

दनांक -  २५/११/२०२१ 
 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( .अ ेका/लेखा/७/का व/२४५/२०२१ द.०१/११/२०२१ वषय .८ चे लगत) 

 


