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

कायप का मांक – २३४ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०४/०८/२०२१                            वेळ – दु.२.३० वा. 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०४/०८/२०२१ रोजी दु.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 जुलै २०२० व २८ जून 
२०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली 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,बुड सुवणा वकास 
७. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
८. मा.पो णमा र वं (आ पा) सोनवण े
९. मा.सुल णा राजू धर 
१०.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
११.    मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
१२.    मा.भालेकर वण महादेव 
१३.    मा.बनसोडे राजू व नाथ  

 
 

       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 
पा टल – शहर अिभयंता, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, 
मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत. – उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवण े– 
सह शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.बोदडे, मा.थोरात, मा.गायकवाड – सहा यक आयु , मा.िशंदे – 
शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , 

मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, मा.मोरे, मा.टकले, मा.देसले  – कायकार  अिभयंता, 
मा.पानसरे – शासन अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.बहाददरपुरे – समाज वकास 
अिधकार , मा.गोफणे – आरो य 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 .५०) भाग .१७ मधील बजलीनगर अंडरपासची अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
वषय .५१) कोरोना वषाणूचा (को वड-19) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना     

कर यासाठ  को वड केअर सटर व इ ट युशनल कोरंटाइन सटर येथील 
णांना व िनयु  कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत.  

वषय .५२) मनपा या े ात पयावरण जनजागृतीकामी आकषक वॉल पट ंग बोड ले स         
बस वणे (माझी बसंुधरा अिभयान अंतगत)   

वषय .५३) कोरोना वषाणू को वड १९ या संसगज य आजाराचा ादुभाव रोख यासाठ  
उप ादेिशक प रवहन कायालय पंपर  िचंचवड (आरट ओ) माफत िनयु  
केले या मे. ेश ए टर ायझेस या एज सीकडून फ ड स हले स टम क रता 
भाडे वावर घे यात आले या वाहनांचे खचास मा यता देणेबाबत.  

वषय .५४)  ह े य काय े ातील नद पा ालगतचा अनिधकृत भराव काढून जिमनीची 
समतल पातळ  करणेबाबत.  

वषय .५५) सन २०२१-२०२२ या वष साठ  वृ रोपनाची मोठ  रोपे खरेद  करणेबाबत.  
वषय .५६) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९७५५ द.१६/०६/२०२१ म ये दु तीबाबत. – 

मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
वषय .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 2021-2022 या अंदाजप कातील 

कामा या तरतूद म ये वाढ/ घट क न वग करण करणेबाबत. – मा.सुवणा बुड, 
मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

वषय .५८) ग मु यालयातील सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कातील कामां या तरतुद  म ये 
वाढ/ घट करणेबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

वषय .५९) वाकड भाग .२५ येथे न याने वकिसत होणा-या व वध र यांवर व ुत 
वषयक कामे करणे कर ता व ुत वभागांतगत तरतुद वग करण करणेबाबत. - 
मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

वषय .६०)  मा. थायी सिमती सभा द.१४/०७/२०२१ ठराव मांक ९९२४ म ये 
दु तीबाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

वषय .६१) नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील 
स.नं.४०८ पैक  मधील अित तातड  मोजणी फ अदा करणेबाबत. - मा.िभमाबाई 
फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

वषय .६२) मा. थायी सिमती ठराव .९८६४ द.०७/०७/२०२१ ला दु ती करणेबाबत. - 
मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

वषय .६३) स कारासाठ  मृतीिच हे खरेद  करणेबाबत. -  मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ 
कांबळे यांचा ताव. 

वषय .६४) को वड भ ा अदा करणेस मा यता देणेबाबत. - मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष 
कांबळे यांचा ताव. 
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वषय .६५) शालेय सा ह य पुरवठयाबाबत. - मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा 
ताव. 

वषय .६६)  ठराव  ९५०४  द.१९/०५/२०२१ रोजी या ठरावाम ये दु ती करणेबाबत. - 
मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

वषय .६७) आ णासाहेब मगर टेड यम येथील ज बो को वड णालयाक रता आव यक 
वै कय ऑ सजन o2  व गॅस पुरवठा करणेबाबत. - मा.अंबरनाथ कांबळे, 
मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

वषय .६८)  सन २०२१-२२ या अंदाज प कात न वन वकास कामांना तरतुद 
वग करणाबाबत. - मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

---------- 
मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३३ द.२८/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक – १००३३                         वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०४/०८/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/७८७/२०२१, द.०२/०७/२०२१ 
       वषय - भाग .६ मधील सदगु नगर, लांडगेव ती व प रसरात पावसाळ  गटरची  

              सुधारणा करणेबाबत.  

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

----------- 
ठराव मांक – १००३४                         वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०४/०८/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बाराणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/५१९/२०२१, द.०१/०७/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

   मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/AZ/44/06/2020-21 अ वये भाग .१४ 
आकुड  येथील ववेकनगर भागातील र यांचे काँ ट करण करणे अंतगत व ुत वषयक कामे 
करणेकामी  मे.आर.एन. एंटर ायजेस िन.र. .42,62,327/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख बास  हजार 
तीनशे स ावीस फ )  पे ा 25.1% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .31,92,483/- 

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 मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १००३५                         वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०४/०८/२०२१     वभाग – वै क य मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/५२७/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

           भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या वषाणूचा ादुभाव  ल ता घेता, 
अ याव यक बाब हणून मे. पश हॉ पटल यांचे समवेत वेळोवेळ  झाले या करारना यास व 
वेळोवेळ  दले या आदेशास अिधन राहून स थतीत णसं येची वाढ ल ात घेता न याने १६ 
आय.सी.यू. हट लेटर सं येपैक  १० बेड हे हट लेटर कर ता व बाक चे ६ बेड हे हाय लो कर ता 
हणजेच ICU  वभागातील बेडची सं या ह  ५० व न ६६ कर याकामी येणा-या खचास हणजेच 

16 ICU Beds कर ता ित बेड ित दवस र. .६,४५०/- माणे  र. .१,०३,२००/-  माणे तीन 
म हने कालावधीकर ता र. .९२,८८,०००/- (अ र  र. . या णव लाख अ ठयाऐंशी हजार फ ) 
इतका खच अपे त असून सदरचे खचास तसेच सदर खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना 
िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००३६                         वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०४/०८/२०२१      

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

संदभ – मा.सार का स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव- 
       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४३ द.२०/०७/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून 
येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील 
व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील व ाथ चे ह ता र संुदर होणेक रता “मे.मोरया 
होलसेल टेशनर  कंपनी” यां यामाफत मायमराठ  अ र लेखन क प हे पु तक खरेद  
करणेबाबत ताव कायालयास सादर केलेला आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव 
ाथिमक शाळेतील इ.३ र  ते इ. ७ वी तील व ाथाना संुदर ह ता र क रता “मे.मोरया होलसेल 
टेशनर  कंपनी” यां यामाफत मायमराठ  अ र लेखन क प हे पु तक थेट प तीने खरेद  

करणेस व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेची मा.िश ण सिमती सभेची मागणी असली 
तर , तुत वषय शासनाने तपासून िनयमािधन कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००३७                         वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०४/०८/२०२१      

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

संदभ – मा.सार का स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव – 

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४४ द.२०/०७/२०२१ अ वये कोरोना वषाणूचा 
ादुभाव संपुण देशाम ये असलेने तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना 
वषाणूचा ादुभावामुळे स थतीम ये सव ाथिमक शाळा बंद आहेत व शालेय िश ण 
ऑनलाईन प दतीने सु  आहेत. सदरचे काळाम ये शालेय व ाथानीक रता (गुड फल) 
मे.एस.आर. इ हो हेट ह ा.िल. पंपर  यांनी कोरोना संसगापासून बचाव हो यासाठ  नॉन 
मेड िसनल हट ह मेजर हणून टॅ ड अँ ड पी अंडरगारमटची िनम ती म हला व शालेय 
व ाथाकर ता दररोजचे वापराकर ता केलेली आहे. (गुड फल) जे.एस.आर.इ हो हेट ह ा.िल. या 
कंपनीचे उ पादनास जगातील ७५ देशांम ये पेटंट असुन या उ पादनाची व  केले जात आहे. 
गुड फल उ पादनाचा उपयोग हा शालेय व ाथानीना कोरोना काळाम ये  शाळा बंद अस या तर  
यांचे घर  राहून अथवा बाहेर अस यासह  यापासून संर ण िमळणार आहे. (गुड फल) 

मे.एस.आर.इ हो हेट ह ा.िल.यांचे गुड फल उ पादन हे शालेय व ाथानीकर ता अितशय 
उपयु  असलेने सव ाथिमक व मा यिमक व ालयांमधील सव शालेय व ाथानीन कर ता सन 
२०२१-२०२२ या आिथक वषाम ये या क टचे वाटप करणेत यावे, गुड फल क टम ये १ 
अंडरगारमट व २ डबललेअर मा कचा समावेश असणार आहे. सदरचे क ट हे १ वषाचे वॉरंट सह 
येत आहे व हे उ पादन दैनं दन वापरासाठ  यो य आहे. गुड फल ित क टची कंमत 
र. .१७९९/- अशी असुन गुड फल यांचेमाफत सवलती या दराम ये हे क ट कंमत र. .१५९९/- 
ित व ाथ नी २ क ट  नुसार महानगरपािलकेस उपल ध क न दे यात येणार आहे. 

महानगरपािलका मा यिमक व ाथिमक शाळांम ये अंदाजे २५००० व ाथानीना या क टचा 
उपयोग होणार आहे. तर  कोरोना काळाम ये शालेय व ाथानीकर ता (गुड फल) 
मे.एस.आर.इ हो हेट ह ा.िल. पंपर  यांनी कोरोना संसगापासून व बायोसे ट   हो यासाठ  
शालेय व ाथानाना उपयोगी क टचे वाटप करणेकामी यासाठ  शासानामाफत यो य ती कायवाह  
करणेत येवून शालेय व ाथानीना गुड फल क ट वाटप करणेकामी पुढ ल यो य ती कायवाह  
करणेस तसेच िश ण वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ या वषातील उपल ध िश लक तरतूद मधून 
खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००३८                         वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०४/०८/२०२१      

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सार का स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव – 

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४५ द.२०/०७/२०२१ अ वये कोरोना वषाणूचा 
ादुभाव संपुण देशाम ये असलेने तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना 
वषाणूचा ादुभावामुळे स थतीम ये सव ाथिमक शाळा बंद आहेत व शालेय िश ण 
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ऑनलाईन प दतीने सु  आहेत. सदरचे काळाम ये व ाथाना शालेय सा ह य देणे आव यक 
अस याने तथा प नजीकचे काळाम ये ाथिमक शाळा ऑनलाईन सु  अस याचे शालेय 
व ाथाना शालेय उपयोगी शै णक सा ह य गतवषाचे पुरवठाधारक यांचेकडून गतवषाचे दराने 
शै णक सा ह य शालेय व ांचे वाटप करणे आव यक आहे. स थतीम ये कोरोना 
साथरोगामुळे शालेय व ाथाना शालेय उपयोगी सा ह यांची  आव यकता असलेने शालेय सा ह य 
वाटपाकामी इ.१ ली ते ८ वी मधील सव शालेय व ाथाकर ता शालेय व ा चे पुरवठाधारक 
मे.सनराज ंटपॅक इंड ज यांचेमाफत मागील दरानेच शालेय व ांचा पुरवठा करणेकामी तसेच 
िश ण वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ या वषातील शालेय व ा या तरतूद मधुन येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००३९                         वषय मांक – ०७ 

दनांक – ०४/०८/२०२१      

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

संदभ – मा.सार का स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव – 

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४६ द.२०/०७/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून 
येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील 
व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील ंथालयाम ये व ाथ  व िश कांक रता 
वाच याक रता पु तके खरेद  करणेबाबत मे.सा ह यदशन, पुणे यांनी ताव कायालयास सादर 
केलेला आहे. सदर सं थेमाफत गेली अनेक वष महारा ातील नामवंत काशन सं थांची च र , 
आ मच र , ऐितहािसक, व ान, पयावरण, संगणक, आरो य, धािमक, पधा पर ा, बालकुमार 
वाडमय, कथा कादंब या इ याद  वषयांची पु तके उपल ध आहेत. तसेच सदरची पु तके 
मे.सा ह यदशन, पुणे यांनी शासक य, िनमशासक य, शै णक सं था, वायत सं था, ज हा 
प रषद, शासनमा य ंथालय, महानगरपािलका, नगरपािलका यांना पुरवठा कर त  आहेत.  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील ंथालयांम ये १२० पु तके  पुरवठा 
कर याचे व सदर कामास  र. .४,९६,८००/- खच कळ वला आहे. तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील ंथालयाम ये शै णक वष २०२१-२२ साठ  व ाथ  
व िश कांक रता अवांतर वाचनासाठ  “मे.सा ह यदशन, पुणे” यां यामाफत पु तके थेट प तीने 
खरेद  कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००४०                         वषय मांक – ०८ 

दनांक – ०४/०८/२०२१      

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

संदभ – मा.सार का स ते, मा.तुषार हंगे यांचा ताव – 

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४७ द.२०/०७/२०२१ अ वये कोरोना वषाणूचा 
ादुभाव संपूण देशाम ये अस याने तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना 
वषाणूचा ादुभावाने स थतीत सव ाथिमक व मा यिमक शाळा बंद आहेत.स  थतीत 
कोरोना ादुभावामुळे ऑनलाईन िश ण चालू आहे यासाठ  व ाथाना शालेय उपयोगी आव यक 
शै णक सा ह य वाटप करणेकामी शाळांनी मागणी केलेली आहे. तथा प न जक या काळाम ये 
ाथिमक व मा यिमक शाळा सु  होणार अस याने शालेय व ाथाना शालेय उपयोगी सा ह य 

न याने िन वदा न माग वता उपरो  नमूद केले या मागील पुरवठादाराकडून सदरचे सा ह य 
यात कोण याह  कारची दरवाढ न करता मागील वषा या मंजूर लघु म दराने सन २०२१-२२ 

या शै णक वषाक रता बालवाड  व इ.१ ली ते १० वी या व ाथाका रता शै णक सा ह य 
खरेद  कर यास मा यता देणेबाबत तसेच तुत करणी मागील िस द केले या िन वदा 
.५/१ ते ५/१० मधील िन वदा .५/१, ५/२, ५/३  िन वदा व करारना यातील शत  अट  

िन वदा .५/८  व ५/९ लागू कर यात आ या हो या व आहेत. या अनुषंगाने सदर खरेद स 
मा यता देणेबाबत तसेच अ ाप कोरोना सांसिगक रोगाचे ादुभावामुळे शाळा बंद आहेत. द. १ 
ऑग ट २०२१ रोजी शाळा सु  होणार अस याचे ता वत आहे. शालेय व ाथाचे शै णक 
नुकसान होऊ नये व व ाथाना वेळेत सा ह य िमळावे यासाठ  व ाथाना शालेय व तंूचे वाटप 
करणे आव यक आहे. तर  शासनाकडून व रत कायवाह  कर यात यावी. मूळ िन वदेतील सव 
सा ह य इ. १ ली ते ८ वी या अंदाजे ४९ हजार व ाथाक रता शालेय योगवह , िच कलावह , 
भूगोल नकाशा वह , लेखाशीष सवािगक शै णक गुणव ा व वकास व न तसेच बालवाड  व इ. 
१ ली ते ७ वी व वध अ यासपूरक पु तके व इ. बालवाड ची पु तके ह इ. १ ली व २ र  या 
व ाथाना अिधकची पु तके बालवाड या पु तका या मंजूर दराने यवसायमाला व 
वा यायमाला या लेखािशषाव न खरेद  कर यास व मूळ िन वदेतील मा य दराने मा यिमक 
व ालयातील इ.५ वी ते १० वी या अंदाजे ८८०० व ाथाका रता िच कलावह , योगवह , 
भूगोल नकाशा वह  व व वध अ यासपूरक पु तके ह व वध उप म या लेखािशषावर ल 
उपल ध तरतूद मधून तसेच ाथिमक  व मा यिमक व ालयातील इ.५ वी ते १० वी या  
व ाथाना आलेखवह , व वध अ यासपूरक पु तके िन वदेतील गृहपाठमाला इ. ५ वी ते ७ वी 
या गृहपाठमाले या पु तका या दरात उपल ध तरतूद मधून पुरवठाधारक मे.कौस या प लकेशन 

माफत शाळािनहाय शालेय शै णक सा ह य वाटप करणेकामी न याने करारनामा क न पुरवठा 
आदेश दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००४१                         वषय मांक – ०९ 

दनांक – ०४/०८/२०२१      

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

संदभ – मा.सार का स ते, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४८ द.२०/०७/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेत कोरोना वषाणू वनाश करणारे UVC सयं  
बस वणेबाबत. या मशीनम ये UVC SCANZ हे संयं  अ ावायलेट सी बँड ची खर करणे 
उ सग क न कोण याह  कारचे जवाणू बॅ टे रया वायरस कोरोना कारचे वषाणू या या 
DNA वर प रणाम क न संपूण ९९.९९% वनाश करते. UVC कॅिनंग हे संयं  पूणपणे भारत 
देशात वकिसत केलेले आहे. तसेच याची संपूण िनिमती सेफ लायफस कंपनी (युरोटेक ुप 
ऑफ कंपनीचा उप वभाग) चा हैदराबाद येथील यां क  कारखा यात तयार केले जाते. UVC 
कॅिनंग हे संयं  आपणास प रिचत अशा ए स-रे मशीन सारखे काम करते व वध व तू, 
पश या, लॅपटॉप बॅग, डायर  आ ण इतर सामान ा यं णा या प याव न संयं ात वेश क न 
वीस ते तीस सेकंदात बाहेर पडते. यावर UVC करणांचा वषाव होऊन व तू/सामान ९९.९९% 
कोरोना मु  होऊन बाहेर येते. हे संयं  बाहे न सामान घेऊन आले या य चे सामान संयं ातून 
सार क न कोरोना सारखे संस ज य रोगाचे वषाणू मु  सहज करता येते आ ण संपूण वा तू 

कोरोना िनयं त करता येते. या UVC कॅिनंग यं ासोबत य ची शार रक तापमान मोज याची 
यव था आहे. तसेच कमचा-यांची ये याची वेळ आ ण यांचे तापमान हे आ ह  लाऊड ला 
जमा क न आप या जबाबदार वभागाकडे याची न द देतो यामुळे कमचा यांचे हजेर  प क 
देखील तयार होते. युरोप, टनम ये नवीन कोरोना या भीतीने संपूण जग हादरले आहे. 
कोरोनाचा नवीन कार जगात पु हा उ वला तर भ व यात कोण याह  जै वक सं मणासाठ  
उपभोगात येईल असे UVC SCANZ मशीन व वध ठकाणी बसवून जनतेचे सावजिनक ठकाणी 
हायरसचे होणारे सं मण न क च रोखू शकतो. स या पंपर  िचंचवड म ये  नवीन कोरोनाचे ३ 
ण िमळाले असून भ व यातील येणा-या संसगाला काह  माणात रोख यासाठ  या मशीनचा 

न क च उपयोग होईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेत कोरोना वषाणू 
वनाष करणारे UVC सयं  (अमे रकन सं था USFDA) तथा WHO NABL मा यता ा  सं था 

VIMTA Lab ारा मा णत UVC कॅनर M/s.Srias Engineering Pvt.Ltd. (Manufactures 
UVC Scanz), हैदराबाद तेलंगना माफत बस व यात तसेच व ीय खचास मा यता देणेची 
मा.िश ण सिमती सभेची मागणी असली तर , तुत वषय शासनाने तपासून िनयमािधन 
कायवाह  करावी थमत: १० मिशन बस वणेस व याकामी र. .३५,००,०००/- (अ र  
र. .प तीस लाख फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००४२                         वषय मांक – १० 

दनांक – ०४/०८/२०२१      

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

संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.स वता खुळे यांचा ताव – 

       मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .४० द.२२/०७/२०२१ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बाल क याण 
योजने अंतगत म हलां या वकासासाठ  व स मीकरणासाठ  व वध कार या क याणकार  
योजना राब व यात येतात. याम ये म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V) चाल व याचे 
(मोटार ाय ह ंग) (T.R.) िश ण देणे ह  योजना व तीपातळ वर राब वणेस यापुव  ठरावा वये 
मा यता दे यात आलेली आहे. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड शहरातील म हलांना चार चाक  
हलके वाहन (L.M.V.) चाल व याचे िश ण दे यात यावे. तसेच यापुव या याद तील उव रत 
पा  लाभा याना िश ण देणेस व याकामी य  येणा-या खचास मा यता देणेची मा.म हला 
व बालक याण सिमती सभेची मागणी असली तर , तुत वषय शासनाने तपासून िनयमािधन 
कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००४३                         वषय मांक – ११ 
दनांक – ०४/०८/२०२१      

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.स वता खुळे, मा.माधवी राजापूरे यांचा ताव – 

       मा.म हला बाल क याण सिमती सभा ठराव .४२ द.२२/०७/२०२१ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बालक याण 
योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत झोपडप ट म ये 
वा त यास असले या सव म हलांना यांचे कुटंुबा या नावे असलेला फोटोपास अथवा वतःचे 
आधारकाड यापैक  कोणताह  एक पुरावा ा  मानून या आधारे रोज वापरासाठ  शासन दर 
करातील अनु .९ क माणे २ चादर व अनु .८ ब माणे २ बॅरेक कंबल व अनु. .५ अ 
माणे २ दर  पंजा व अनु .३ अ माणे २ बेडिशट संच, २ पलो क हर  हा येक म हलेस 

वर ल माणे १ संच (२ चादर, २ कंबल, २ पलो क हर, व २ दर  पंजा व २ दर  बेडिशट) 
उपल ध क न देणेकामी महारा  हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, पंतनगर गाडन ू को- 
ऑप हौिसंग सोसायट  िल.शशांक २२५/५९५ पंतनगर, घाटकोपर (पूव) मंुबई – ४०० ०७५ 
यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस  व याकामी सव खच 
नागरव ती व वकास योजना वभागाकड ल २०२१-२२ या अंदाजप कातील पान .३१३ मधील 
इतर क याणकार  योजना मधील उपलेखाशीष अनु. .१४ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह तील झोपडप ट म ये वा त य असले या म हलांना चादर, कंबळ, पंजा आ ण बेडशीट व 
संसारोपयोगी सा ह य देणेबाबत वाढ झा यास ३१/०३/२०२२ अखेर पयत या कालावधीत सदर 
योजना राब वणेकामी आव यकतेनुसार इतर लेखािशषावर ल अखिचत/िश लक रकमे मधून 
र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातील इतर क याणकार  योजना मधील उपलेखािशष 
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अनु .१४ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील झोपडप ट म ये वा त य असले या 
म हलांना चादर, कंबळ, पंजा आ ण बेडशीट व संसारोपयोगी सा ह य देणेबाबत वेळोवेळ  
ाधा याने वग करणेस अथवा सुधा रत अंदाजप कात याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न 

दे यास यापुव  मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव .१३ दनांक १५/०१/२०२१ व मा. थायी 
सिमती ठराव .८२९१ दनांक २७/०१/२०२१ नुसार मा यता दे यात आली आहे. सदर कामास 
महानगरपािलका कलम .६६ अ वये मा यता देणेत येत आहे. यानुसार म हला बालक याण 
वभागामाफत उपरो  सं थेबरोबर करारनामा करणेस व व रत पुरवठा आदेश देणेस येणा या 
य  खचास तसेच उ  ठरावाम ये नमूद के या माणे शासन मा य दर करारानुसार अनु. .९ 

क माणे २ चादर व अनु .८ ब माणे २ बॅरेक कंबल व अनु. .५ अ माणे २ दर  पंजा, 
अनु. .३ अ माणे ४ बेडिशट संच, ६ पलो क हर सदरचा संच हा येक म हलेस वर ल माणे 
१ संच सा ह य वाटप कर यासाठ  लागणार  तरतूद सन २०२१-२२ या म हला व बालक याण 
वभागा या सुधा रत अंदाजप काम ये पान .३१३ म हला व बालक याण योजना अंतगत 
उपल ध र कम व अखिचत र कम या वभागाची अथवा इतर वभागामाफत उपल ध अखिचत 
र कम अथवा डसबर मधील सुधा रत अंदाजप काम ये न याने मागणी व न उपल ध क न 
दे यात यावी. तसेच याकामी ४० कोट  र कम मा. थायी सिमती माफत उपल ध क न िमळावी 
व सदरचे सा ह य सव शहरातील घो षत व अघो षत झोपडप ट मधील सव म हलांना सदर 
सा ह याचा लाभ िमळावा तसेच आव यकतेनुसार याकामी िनधी कमी पड यास वेळोवेळ  िनधी 
उपल ध क न िमळावा तसेच सदरची खरेद  महारा  हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, 
पंतनगर गाडन ू को-ऑप हौिसंग सोसायट  िल.शशांक २२५/५९५ पंतनगर, घाटकोपर (पूव) 
मंुबई ४०० ०७५  यां यामाफत वर ल सा ह याची ५० लाखापयत व महारा  रा य यं माग 
महामंडळ मया दत (महारा  शासनाचा अंगीकृत यवसाय) ने ळ (प म) नवी मुंबई        
४०० ७०६ यां यामाफत वर ल सा ह याची ५० लाखाची खरेद  तसेच National Cooperative 

Consumers Federation of India limited (NCCF) या सं थे ारे वर ल सा ह याची उव रत रकमेची 
खरेद  कर यात यावी. तर  वर ल वाटप कर यात येणा-या संचाम ये १ दर पंजा जादा वाढ 
कर यात यावी हया उपसूचनेस हत सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला असून ठराव कायम 
हो याची वाट न पाहता म हला व बालक याण वभागातील शासनाने ठराव कायम हो याची 
वाट न पाहता ठरावानुसार वर त कायवाह  करावी व सन २०२१-२२ साठ  ताव शासक य 
मा यतेसाठ  मा.आयु  यांचेकडे पाठ वणेस तसेच व ीय मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००४४                         वषय मांक – १२ 

दनांक – ०४/०८/२०२१     वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/जशुके/१४७/२०२१, द.२२/०७/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या से.२३, िनगड  येथील जलशु करण क ासाठ  
आव यक िल वीड व पावडर पोली अ युिमिनयम लोराईड रसायनां या खरेद  करणे’’ याकामाचा 
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आदेश ठेकेदार मे.एस. ह .एस केिमकल काप रेशन व मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. यांना 
द.२५/०२/२०२० रोजी देणेत आलेला आहे. कामाची मुळ मुदत १८ म हने हणजेच 
द.२४/०८/२०२१ पयत आहे. स थतीत या वभागाकडे व प PAC आ ण पावडर PAC चा 
अनु मे ११९३ मे.टन आ ण ३२५ मे.टन एवढा साठा िश लक आहे. अ वात असलेला साठा 
३० दवस पुरेल एवढा आहे. या वभागाकडून व प PAC पुरवठा आ ण पावडर PAC पुरवठा 
करणेच े िन वदा .०६/०१/ २०१९-२० द.२५/०२/२०२० अ वये िस द करणेत आलेले आहे. 
सदर कामासाठ  एकुण ३ िन वदाधारक ा  झाले आहे. यापैक  २ अपा  आ ण १ पा  
िन वदाधारक ठरले आहे. सदर कामात पधा न झालेने व प PAC आ ण पावडर PAC कामाची 
फेर िन वदा काढणेचा िनणय या वभागाकडून घेणेत आलेला आहे. येथुन पुढे अ पवधी 
कालावधीची फेरिन वदा िस द करणे, Prebid करणे, Shortfall टाकणे िन वदा उघडणेची कायवाह  
इ याद  सव प दतींना साधारणत; एक ते द ड म हना एवढा कालावधी लागु शकतो आ ण 
स थतीत पावसाळा ऋतु चालु आहे. यामुळे जलशु द करण क ावर व प PAC आ ण पावडर 
PAC ची िनतांत आव यकता भासणार आहे. िन वदा अट  व शत  मधील वशेष अट .१९ 
अ वये सदर काम पुण झालेनंतर वभागास व प PAC आ ण पावडर PAC याची आव यकता 
भासलेस Schedule B मधील प रमाणा या ५०% अिधक प रमाण माग वता येते तर  या सव 
बाबींना ल ात घेता या यित र  स थतीत चालू असलेला पावसाळा ऋतु म ये रसायनांची 
िनतांत गरज ल ात घेता उपरो  वषयांक त कामातुन Schedule B मधील प रमाणा या ५०% 
अिधक प रमाणाच े व प PAC आ ण पावडर PAC माग वणे यो य राह ल तसेच या यित र  
सदरच े ठेकेदार १% दराने कमी आहेत. यािशवाय म. ज. ा. यां या न वन  दरसुची म ये अंदाजे 
५% एवढ  दरवाढ झालेली आहे. असा सव वचार करता उपरो  वषयांक त काम न वन येणा-या 
कामा या ६% एवढे कमी आहे. यामुळे मनपाच ेनुकसान होणार आहे. वर ल सव बाबींचा वचार 
करता सदर कामाम ये Schedule B मधील प रमाणा या ५०% अिधक प रमाणाचे हणजेच व प 
PAC आ ण पावडर PAC माग वणे यो य राह ल व याची र कम खालील माणे राह ल. 
 
अ.
. ठेकेदाराचे नाव रसायन ट केवार  प रमाण मे.टन दर एकुण 

१ मे.एस. ह . एस केिमकल काप रेशन व प PAC ५०% ८७३ ९५००.०४ ८२,९३,५३४.९२ 

२ मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. व प PAC ५०% ५८२ ९५००.०४ ५५,२९,०२३.२८ 

३ मे.एस. ह .एस. केिमकल काप रेशन पावडर PAC ५०% २९१ २७८१९.०० ८०,९५,३२९.०० 

     एकुण र. .२,१९,१७,८८७/- 
           
         तर , सदर कामाचा वाढ व खच र. .२,१९,१७,८८७/- एवढा असुन व सदर ल ठेकेदारांना 
िनयमानुसार देय व तू व सेवा कर अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००४५                         वषय मांक – १३ 

दनांक – ०४/०८/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अितर  आयु (१) यांचे प  .मभां/०८/का व/१२३७/२०२१, द.२३/०७/२०२१ 
       मा.अितर  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये युकर मायकोिसस  णसं या वाढत 
अस यामुळे मनपाच ेयशवंतराव च हाण मृती णालयात  युकर मायकोिसस संसग झाले या 
बािधत णांवर वै कय उपचार केल े जातात.  याकर ता Inj.Amphotericin B 50mg, 
Tab.Posaconazole 100mg ची तातड ने आव यकता असलेने वै कय वभागाच ेम यवत  औषध 
भांडार वभागाची मागणी ा  झाली आहे. सदर औषधाचा बाजारात तुटवडा असलेने तसेच  सदर 
औषधे  औषधाचे िन वदेत समा व  नसलेने उपल ध होणेस अडचण िनमाण झाली आहे. 
स थतीत मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सदर टँबलेट/ इंजे शनच े पुरव या कर ता वेळोवेळ  
आदेश पार त क न Tablet/ Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दले होते. 
या माणे मनपाच ेयशवंतराव च हाण मृती णालया कर ता मे.सा रका एंटर ाईजेस यांचेकडुन 

Tab.Posaconazole 100mg  र. .588/- ित टँबलेट ( सव करासह त) या दराने 200 टँबलेट कर ता 
एकुण र. .1,17,600/- ची खरेद  कर यात आलेली आहे.   तसेच मे.अ रहंत केमी ट एलएलपी 
यांचेकडुन inj.Amphotericin B 50mg (Liposomal) र. .5987.39 या दराने  एकुण 50 Vials  थेट 
प दतीने  एकुण र. .2,99,370/- ची खरेद  कर यात आलेली आहे. तसेच मे.एम.एम.फामा. िचंचवड 
यांचेकडुन inj. Amphotericin B 50mg (Liposomal) र. .5,987/-  या दराने  एकुण 200 Vials  थेट 
प दतीने  एकुण र. .11,97,440/- ची खरेद  कर यात आलेली आहे.  अस े युकर मायकोिसस 
आजारावर ल  औषधे  एकुण र. .16,14,410/- 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 सदर पुरवठाधारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न 
करता खरेद कामी झाले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १००४६                         वषय मांक – १४ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– म य.सा.भांडार,वै कय  

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

संदभ – मा.अितर  आयु (१) यांचे प  .मसाभां/०५/का व/८६६/२०२१, द.२३/०७/२०२१ 
       वषय – को वड १९ रॅ पड अ ट जन टे ट क स खरेद बाबत. 
       वषय .१४ चा वचार द.१८/०८/२०२१ चे सभेचे वेळ  घेणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००४७                         वषय मांक – १५ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.अितर  आयु (१) यांचे प  .पापु/०६/का व/२०८/२०२१, द.२२/०७/२०२१ 
       मा.अितर  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .1/1/2020-2021 अ वये रावेत, अशु द 
जलउपसा क  येिथल सन २०२०-२१ या कालवधीक रता पवना नद मधील व इनटेक चॅनेल मधील 
गाळ कचरा काढणेकामी मे.महारा  अंडर वॉटर स ह सेस िन.र. .56,30,720/- (अ र  र. . 
छप न  लाख तीस हजार सातशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .56,30,720/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .56,30,720/- पे ा 18% कमी हणजेच र. .46,17,190/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,17,190/- 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 – १००४८                         वषय मांक – १६ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.अितर  आयु (१) यांचे प  .पापु/०६/का व/२०९/२०२१, द.२२/०७/२०२१ 
       मा.अितर  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .01/03/2021-2022 अ वये मनपा या 
गणेशनगर थेरगाव पंप हाऊस येथील पंपाची मता वाढ वणे तसेच अित र  पंप बिसवणेकामी 
मे.फलोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .77,69,166/- (अ र  र. .स याह र  लाख एकोणस र 
हजार एकशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .77,69,166/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .77,69,166/- 

पे ा 15.6%  कमी हणजेच र. .65,57,176 /- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .65,57,176/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००४९                         वषय मांक – १७ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/०६/का व/२०७/२०२१, द.२२/०७/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .1/2/2020-2021 अ वये अशु द जलउपसा 
क  रावेत येिथल सन २०२०-२१ या कालावधीक रता ट पा  १ ते ४ संपमधील गाळ काढणेकामी 
मे.महारा  अंडर वॉटर  स ह सेस िन.र. .34,18,800/- (अ र  र. .चौतीस लाख अठरा  हजार  आठशे 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,18,800/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,18,800/- पे ा 18% 

कमी हणजेच र. .28,03,416/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .28,03,416/- 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 – १००५०                         वषय मांक – १८ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– व ुत मु यालय  

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

संदभ – मा.अितर  आयु (१) यांचे प  . वमुका/०८/का व/३५४/२०२१, द.२२/०७/२०२१ 
       मा.अितर  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३४/८-२०२०-२१ भाग .१६ मधील रावेत 
भागातील रावेत गावठाण ते समीर लॉ स  पयत १८ मी. ड .पी. र ता व इतर र ते वकिसत 
करणेकामी मे.यश इले ोलाईन  िन.र. .१,६८,२९,७६४/-(अ र  र. .एक कोट  अडुस  लाख 
एकोणतीस हजार सातशे चौस  फ ) पे ा २१.१७% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००५१                         वषय मांक – १९ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– उ ान/वृ संवधन  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.संकोष कांबळे  

संदभ - मा.उप.आयु (उ ान वभाग)यांचे प .उ ान/०४/का व/३९६/२०२१, द.२३/०७/२०२१            
वषय - मनपाच ेजाधववाड  पर सरातील भाग .२ मधील व वध र ते म यदुभाजक   

              सुशोिभकरण  करणे व २ वष देखभाल करणेबाबत. 
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वषय .१९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००५२                         वषय मांक – २० 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– ह े ीय थाप य  

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

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/१८१/२०२१, द.०१/०७/२०२१           
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स.नं.६ ते 
मु लीम दफनभूमी स.नं.१५ पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे (ट पा-२) साठ  
मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार हणून मे.ने सस 
टेकनो कं सलटंट यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणून 
करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांच े पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे 
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. तावात नमूद 
माणे मे.ने सस टेकनो कं सलटंट  यांना १.९६% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  क प स लागार हणुन मे.ने सस टेकनो 
कं सलटंट यांची िनयु  केलेली आहे. तसेच मा. सह शहर अिभयंता यांनी सदर नेमणूक बाबत 
द.०५/०४/२०२१ या तावा ारे  मंजूर  दे यात आलेली आहे.  उपरो  बाबींचा वचार करता 
तावात नमुद कामासाठ  मे.ने सस टेकनो कं सलटंट यांची क प स लागार हणून नेमणूक 

करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४६%(post tender 

activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९६% फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १००५३                         वषय मांक – २१ 
दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य क मु यालय   

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/८१९/२०२१, द.२३/०७/२०२१           
                  वषय - कै.अ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फिनचर व इतर  

                    थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .२१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – १००५४                        वषय मांक – २२ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– लेखा  

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

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/२६/का व/३२/२०२१, द.२६/०७/२०२१           
                  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शहर वकासा या अनुषंगाने व वध क पातंगत नद  सुधार 

क प कर याचे िनयो जत आहेत. याअंतगत पंपर  िचंचवड महापािलका ह तील पवना व इं ायणी 
नद  सुधार क प कर यात येणार आहे. या माणे सदर क प उभार यासाठ  मोठया माणावर िनधी 
उपल ध करावा लागणार आहे. यासाठ  महापािलका कज/कजरोखे या बाबींचा वचार कर त आहे. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेचा सु वातीला अंदाजे र. .200 कोट  एवढा िनधी कज/कजरोखे व पात 

उभारणीचा मानस असून पुढ ल कालावधीत आव यकते माणे िनधी उभार यात येणार आहे. 

याअनुषंगाने महापािलकेने कज/कजरो यांसाठ  सन 2021-22 या अथसंक पाम ये मा. महापािलका 
सभा ठराव .632, द.31/03/2021 अ वये “महापािलका भांडवली क पांसाठ  कजरोखे उभारणे” या 
लेखािशषाखाली 400 कोट  पयांची तरतूद कर यात आलेली आहे. सदरच े कज/कजरोखे उभार याचे 
कामकाज पूणपणे एस बी आय कॅ पटल माकट िलिमटेड यांचेकड ल ा  मागदशक सूचनां या 
अनुषंगाने खािलल माणे कर यात येणार आहे. महापािलके या वकास कामांसाठ  कज/कजरोखे 

उभार यासाठ  काह  सं थांची नेमणूक करणे आव यक आहे. याम ये मचट बँकर, े ड ट रेट ंगसं था, 
ड बचर ट , रेजी ार, लीगल क िसल, ड पॉझीटर, टॉक ए चज, बँकर इ. सं थांची िनयु  

कर यात येणार आहे. स थतीम ये या सं थापैक  मचट बँकर हणून एस बी आय कॅ पटल माकट 

िलिमटेड व े ड ट रेट ंगसाठ  मे. िसल े ड ट रेट ंग व मे. केअर े ड ट रेट ंग यांची मा. थायी सिमती 
सभे या मा यतेने िनयु  कर यात आलेली आहे. या माणे एस बी आय कॅ पटल माकट िलिमटेड 

यांचेकड ल ा  सूचनेनुसार कज/कजरोखे कामकाज सु यव थतपणे करणे, यातील कायदेशीर बाबींची 
पडताळणी करणे तसेच इतर कामकाज करणेकामी लीगल क िसलर, रेजी ार व ड बचर ट ची 
नेमणूक करणे आव यक अस याच ेकळ वल ेआहे. ा  सूचने या अनुषंगाने महापािलका कज/कजरोखे 

उभारणे या कामकाजाचा अनुभव असले या सं थांकडून दर माग व यात आलेले आहेत. यांचा 
तपिशल खालील माणे. 

अ. . म य थसं था सं थेचे नाव शु क/फ  
संबंिधत सं थानी कामकाज 

केले या महापािलकांचा तपिशल 

1. Debenture 
Trustee 

SBICAP 
Trustee 
Company 
Limited 

सुर त बाँड:                                   
वीकृती फ – .75,000/-                       

ट सेटलमट  – . 1000/-           

CERSAI फ – .5000/-                      

वा षक शु क- .1,15,000/-रोखची पूतता 
होईपयत)                    
असुर त रोखे:                               

वीकृती फ - .60,000/-                     

ट सेटलमट– .1000/-                

CERSAI फ - लागू नाह           
वा षक फ - .75,000/-(रोखेची पूतता 
होईपयत) 

• पुणे महानगरपािलका          
• नवी द ली महानगरपािलका   
• ेटर वशाखाप टणम 
महानगरपािलका              
 • हैदराबाद बृह र हैदराबाद 
महानगरपािलका              
• सुरत महानगरपािलका        
• अहमदाबाद महानगरपािलका    
• राजकोट महानगरपािलका      
• नगर िनगम गा झयाबाद 
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2. Registrar KFintech 

इले ॉिनक  कने ट हट :                   

ित डपॉ झटर    ित ISIN .2500/-

 बाँडमु ा:                                      
.50,000/- ित ISIN ठोक र कम 

फोिलओ देखभाल शु क:            
ित ISIN .1000/-                            

याज या फ :                                 

ित ISIN ित याज च   .2500/- 
(इतर करलागू) 

• पुणे महानगरपािलका         
• लखनऊ महानगरपािलका      
• इंद ू र महानगरपािलका         
• हैदराबाद बृह र हैदराबाद 
महानगरपािलका               
• ेटर वशाखाप टणम 
महानगरपािलका               
• गा झयाबाद महानगरपािलका    
• सुरत महानगरपािलका        
• अहमदाबाद महानगरपािलका    
• भोपाळ महानगरपािलका       
• वडोदरा महानगरपािलका 

3. 

Legal Councel/ 
कायदेशीर 
स ला 

M.V. Kini 
Law Firm 

र. .7,50,000/-                                  

सेबीकडे ाथिमक लेसमट मेमोरँडम 
भर यानंतर 50% देय; पूण हो या या 
ट यावर 50%  देय. (जीएसट  अित र ) 

• ेटर हैदराबाद महानगरपािलका 
• इंद ू र महानगरपािलका      
• ेटर वशाखाप टणम 
महानगरपािलका              
• भोपाळ महानगरपािलका       
• अहमदाबाद महानगरपािलका    
• सुरत महानगरपािलका        
• गा झयाबाद नगरिनगम 

      
           उपरो  नमूद तपिशला माणे मे.SBICAP Trustee Company Limited, मे.KFintech 

व M.V. Kini Law Firm या म य थ सं थानी यांचे कामकाजाचे अनुषंगाने देय फ चे दर सादर 
केले आहे. यानुसार महापािलकेचे कज/कजरोखे उभारणेकामी सदर सं थाची थेट प दतीने 
िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००५५                        वषय मांक – २३ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– ड े ीय थाप य 

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

संदभ - मा.अित.आयु  यांचे प  .ड े/ था/का व/५८७/२०२१, द.१२/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

             ड े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागाअंतगत भाग .२६ पंपळे 
िनलख येथील खालील नमुद वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प चात क प 
स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे काम करणा-या व पंपर  िचंचवड मधील न दणीकृत 
क प स लागार यांचेकडून द.१४/०५/२०२१ ते द.२१/०५/२०२१ चे कालावधी ई-कोटेशन 

नोट स .DZone/460 2021-22, द.14/05/2021 अ वये सीलबंद दरप क माग वणेत आले होते. 
ा  स लागारांची सूची तयार क न तुलना मक दर काढले असता खालील स लागारांचे दर/ फ  

लघु म आहेत यास अनुस न खालील माणे कामांना स लागार नेमणुक करणेकामी मंजुर  
आव यक आहे. 
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अनु . कामाचे नाव लघु म स लागाराचे नाव 
कोटेशन स लागार फ  

/ ा  दर 

१ भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख येथील वेणूनगर व गेणूभाऊ 
कलाटेनगर म ये ॉक ट करणाने र ते वकसीत करणे. 

M/s. SWARAJ 
ENGINEERING 

CONSULTANCY 
1.73% 

२ 
भाग .२६ पंपळे िनलख येथील छ पती चौक ते मानकर 

चौकापयत या र याचे कॉ ट करण करणे. 
M/s.PAVE - TECH 
CONSULTANTS 1.85% 

         
      तर  सदर त यामधील नमूद केले या क पांना क प स लागार हणून स लागार 
नेमणेकामी व यांना अदा करावया या फ  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १००५६                        वषय मांक – २४ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– क े ीय पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ - मा.अित.आयु  यांचे प  .क केा/पापु/११/का व/४४७/२०२१, द.२६/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       सन २०१८–१९ क रता नेह नगर प र े ातील पा य या टा यांचे प रचालन करणे  

व  करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन वदा .१९/०६/२०१८-१९ करत 
असून कामाची मुळ शास कय मा यता र. .२,५०,००,०००/- एवढ  आहे. सदर कामास 

र. .१,७५,२१,८९७/- या सुधा रत खचास मा. थायी सिमती ठराव .८६००  द.२६/०२/२०२१ 
मा यता घे यात आलेली आहे. सदर काम १००% पूण झालेले आहे. अशा कार या कामाची 
िन वदा या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या 
दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात Lockdown घो षत 
झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  थांबलेली होती. यामुळे सदर 
कामास मा. थायी सिमतीची र. .१,७५,२१,८९७/- चे खचास सुधा रत मा यता घेणेत आली आहे. 
तथा प न वन कामाची िन वदा काढलेली असुन पुढ ल कायवाह  चालू आहे. तोपयत स थतीत 
चालू असले या कामामधून पाणीपुरवठा सुरळ त चालू ठेवणेकामी अंतगत वाढ घट क न सुधा रत 

मा यता घेणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  वाढ व खच र. .२५,००,०००/- इतक  येत आहे. 
अशा कारे मूळ खचा या मा यतेची र. .१,७५,२१,८९७/- गृह त ध न येणाऱा एक त सुधार त 
अंदाजप क य खच र. .२,००,२१,८९७/- इतका होणार आहे. सदर िन वदेचा दर २५.०१% ने कमी 
अस याने या दराने काम करणेस मे.शुभम उ ोग तयार अस याने मनपाचे खचात बचत होणार 
आहे. सबब या कामासाठ  येणा-या वाढ व खचास व अंतगत वाढ घट क न सुधा रत 
अंदाजप क य रकमे या तावात नमूद माणे येणारा वाढ व खच र. .२५,००,०००/- व अंतगत 
वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२५,००,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००५७                        वषय मांक – २५ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– क े ीय पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ - मा.अित.आयु  यांचे प  .क ेका/पापु/११/का व/४४९/२०२१, द.२६/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

            सन २०१८–१९ क रता पांजरपोळ प रसरात पा य या टा यांचे प रचालन करणे  व  करकोळ 

दु तीची कामे करणेकामी मे. ी.बापदेव महाराज वंयम रोजगार सेवा सं था सह.सं था मया.” 

िन वदा .१९/१४/२०१८-१९ करत असून कामाचीमुळ शास कय मा यता र. .१,५०,००,०००/- 
एवढ  आहे. सदर कामास र. .१,००,०६,५४३/- या सुधा रत खचास मा. थायी सिमती ठराव 
.८२३१  द.२७/०१/२०२१ व ठराव .८६०२ द.२६/०२/२०२१ मा यता घे यात आलेली 

आहे.सदर काम १००% पूण झालेले आहे. अशा कार या कामाची िन वदा या जानेवार  २०२० 
म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-

19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण 
अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  थांबलेली होती. यामुळे सदर कामास मा. थायी सिमतीची 
र. .१,००,०६,५४३/- चे खचास सुधा रत मा यता घेणेत आली आहे. तथा प न वन कामाची 
िन वदा काढलेली असुन पुढ ल कायवाह  चालू आहे. तोपयत स थतीत चालू असले या सदर 
कामामधून पाणीपुरवठा सुरळ त चालू ठेवणेकामी अंतगत वाढ घट क न सुधा रत मा यता घेणे 
आव यक आहे. सदर कामासाठ  वाढ व खच र. .१३,००,०००/- इतक  येत आहे. अशा कारे मूळ 

खचा या मा यतेची र. .१,००,०६,५४३/- गृह त ध न येणाऱा एक त सुधार त अंदाजप क य 
खच  र. .१,१३,०६,५४३/- इतका होणार आहे सदर िन वदेचा दर २७.००% ने कमी अस याने या 
दराने काम करणेस मे.बापदेव महाराज वंयम रोजगार सेवा सं था सह.सं था मया. तयार 
अस याने मनपाच े खचात बचत होणार आहे. सबब या कामासाठ  येणा-या वाढ व खचास व 
अंतगत वाढ घट क न सुधा रत अंदाजप क य रकमे या तावात नमूद माणे येणारा वाढ व 

खच र. .१३,००,०००/- व अंतगत वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.              
(वाढ/घट र. . र. .१३,००,०००/- )  

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

ठराव मांक – १००५८                        वषय मांक – २६ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– क े ीय पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ - मा.अित.आयु  यांचे प  .क ेका/पापु/११/का व/४४८/२०२१, द.२६/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 सन २०१८–१९ क रता अजमेरा टाक  प र े ातील पा य या टा यांचे प रचालन करणे  

व  करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.सिमप स ह सेस िन वदा . १९/१९/२०१८-१९ करत 
असून याकामाची मुळ शास कय मा यता र. .१,००,००,०००/- एवढ  आहे. सदर 
कामास  र. .६२,४९,९९४/- या सुधार त खचास मा. थायी सिमती ठराव .८६०१ 
द.२६/०२/२०२१  मा यता घे यात आलेली आहे. सदर काम १००% पूण झालेले आहे. अशा 
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कार या कामाची िन वदा या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू 
असताना या दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात 
Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  थांबलेली 
होती. यामुळे सदर कामास मा. थायी सिमतीची र. .६२,४९,९९४/- चे खचास सुधा रत मा यता 
घेणेत आली आहे. तथा प न वन कामाची िन वदा काढलेली असुन पुढ ल कायवाह  चालू आहे. 
तोपयत स थतीत चालू असले या सदर कामामधून पाणीपुरवठा सुरळ त चालू ठेवणेकामी 
अंतगत वाढ घट क न सुधा रत मा यता घेणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  वाढ व खच 
र. .१५,००,०००/- इतक  येत आहे. अशा कारे मूळ खचा या मा यतेची र. .६२,४९,९९४/- गृह त 
ध न येणाऱा एक त  सुधार त अंदाजप क य खच र. .७७,४९,९९४/- इतका होणार आहे. सदर 
िन वदेचा दर २७.०१% ने कमी अस याने या दराने काम करणेस मे. सिमप स ह सेस तयार 
अस याने मनपाचे खचात बचत होणार आहे. सबब या कामासाठ  येणा या वाढ व खचास व 
अंतगत वाढ घट क न सुधार त अंदाजप क य रकमे या तावात नमूद सदर कामासाठ  येणारा 
वाढ व खच र. .१५,००,०००/- व अंतगत वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.      
(वाढ/घट र. . र. .१५,००,०००/- )  

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

 
ठराव मांक – १००५९                        वषय मांक – २७ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– झोिनपु थाप य 

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

संदभ - मा.अित.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२७०/२०२१, द.२६/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/०१-२०२१-२२ अ वये सन २०२०-
२१ म ये भाग .१३ ओटा कम येथील व वध झोपडप टयामधील अंतगत ग याम ये ॉम 
वॉटर व इतर थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.ड .असोिसए स 
िन.र. .७४,९४,८६७/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख चौ-या नव हजार आठशे सदसु  फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .७४,७८,२६७/- वर िन वदा माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७४,७८,२६७/- पे ा २९.९९९% कमी 
हणजेच र. .५२,३४,८६२/-+रॉय ट  चाजस र. .५,१९०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .१६,६००/- = एकुण र. .५२,५६,६५२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
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 कामाचा करारनामा क न घेणेस करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 



21 
 

ठराव मांक – १००६०                        वषय मांक – २८ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– झोिनपु थाप य 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ - मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२७१/२०२१, द.२७/०७/२०२१           
                  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०५/११-२०२०-२१ मधील अ. .१० 
अ वये भाग .१३ से टर .२२ िनगड  येथील बु दनगर, वलासनगर व सभोवताल या 
प रसरातील गटर पाथवे व इतर थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.एस. ह .सातपुते डे हलपस 
अँ ड ब डस िन.र. .३२,४२,८३३/- (अ र  र. .ब ीस लाख बेचाळ स हजार आठशे तेहतीस 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .३१,७७,८३३/- वर िन वदा 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३१,७७,८३३/- पे ा 
२५.६५०% कमी हणजेच र. .२३,६२,७१९/- + रॉय ट  चाजस र. .७७१३६/- मटेर यल टे ट ंग 
चाजस र. .६५,०००/- = एकुण र. .२५,०४,८५५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक 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 कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००६१                        वषय मांक – २९ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– व ुत मु य 

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

संदभ - मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०४/का व/८११/२०२१, द.२३/०७/२०२१           
                  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  “अ” 

मधील (1 ते 30) िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन कर यात येत आहेत.  

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

ठराव मांक – १००६२                        वषय मांक – ३० 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य ह मु यालय 

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

संदभ - मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८३१/२०२१, द.२७/०७/२०२१           
                  मा. कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

             मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 18) 
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मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहेत.  

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

ठराव मांक – १००६३                        वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ - मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/८३०/२०२१, द.२७/०७/२०२१           
                  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

             मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ  (1 ते 8) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहेत.  

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

ठराव मांक – १००६४                        वषय मांक – ३२ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य ह मु यालय 

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

संदभ - मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८३३/२०२१, द.२८/०७/२०२१           
 वषय - भाग .३२ मधील व वध ठकाणी थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे  

        करणेबाबत.  
वषय .३२ चा वचार द.१८/०८/२०२१ चे सभेचे वेळ  घेणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १००६५                        वषय मांक – ३३ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य ह मु यालय 

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

संदभ - मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/८३२/२०२१, द.२८/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु (१)यांनी िशफारस केले माणे – 

 मे.अरबाझ इं जिनअ रंग अँड िस ह ल क शन यांचेकडून र. .4,36,016/- + 18% GST 

ची र. .80,086/- + TDS र. .8898/- अशी एकूण र. .5,25,000/- एवढ  र कम मनपा 
कोषागारात भ न घेऊन भाग .२० कासारवाड  येथील मनपाची मा यिमक शाळा इमारत 
(भाग-१) पाडून, या इमारतीमधून ा  होणारे राडा-रोडा, चरल ट ल, लोखंड, दरवाजा, 
खड या, ॉ ट, वीटा, फरशी, लोखंड  ील, लोखंड  रेलींग, प ,े लाकूड, व ुत वायर ंग, व ुत बटणे 
व इतर न काढता येणारे सा ह य, इमारत पाडणा-या ठेकेदार मे.अरबाझ इं जिनअ रंग अँड 
िस ह ल क शन यांना िन वदे या व हत अट नुसार इमारत पाडून, या इमारतीमधील सा ह य 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १००६६                        वषय मांक – ३४ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य इ मु यालय 

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

संदभ - मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/४२३/२०२१, द.२७/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु (१)यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .04/10/2021-22 अ वये दघी-बोपखेल भाग 
.४ येथील बोपखेल रामनगर ते बोपखेल गावठाण र यास फुटपाथ व दुभाजक करणेकामी 

मे.बी.पी.खोडदे अँ ड कं. िन.र. .81,68,313/- (अ र  र. . ए याऐंशी लाख अडूस  हजार तीनशे 
तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,56,614/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,56,614/- पे ा 
32.50% कमी हणजेच र. .55,05,714/- + रॉय ट  चाजस र. .13,993/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,700/- = एकुण र. .55,31,407/- 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 – १००६७                        वषय मांक – ३५ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– बी.आर.ट .एस. थाप य  

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

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बी.आर.ट .एस/८९७/२०२१, द.२७/०७/२०२१           
                  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड शहर वकिसत होत असताना महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या 
मा यमातून औ ोिगक शहर हणून नावा पास आलेले आहे.  शहरात होत असलेले नागर करण व 
शहराचा होणारा व तार ल ात घेऊन शहराम ये जागितक तरावर या पायाभूत सु वधा िनमाण 
करणे आव यक आहे. या सु वधा उभारत असताना समाजातील सव घटकांना याचा वापर करता 
येईल व वना-अडथळा वास करता येईल अशा कार या (Universal Accessibility) पायाभूत 
सु वधा िनमाण करणे आव यक आहे. ामु याने सावजिनक वाहतूक व मोटर वर हत वाहतूक 
(NMT) यांना ो साहन दे या या ीने र याच े िनयोजन करणे आव यक आहे. जगभराम ये 
सावजिनक वाहतूक व वना मोटर वाहतूक (NMT)  जसे क  सायकल व पायी चालणे  यांसाठ  
सु वधा पुर व यावर भर दे यात येत आहे. याच धत वर पंपर -िचंचवड शहरातील िनगड  ते 
दापोड  या मुख र याचे नुतनीकरण करणे आव यक आहेत.  सदर या कामा या अनुषंगाने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने िनगड -दापोड  या र याचे सावजिनक वाहतुक, मोटर वर हत 

वाहतुक यांचे Universal Accessibility चे अनुषंगाने नुतनीकरन करणे व सुशोिभकरण करणे 
कामासाठ  Expression of Interest (EOI) माग व यात आ या हो या. सदर या कामाम ये दापोड  
ते िनगड  या र यावर सदरची कामे करणेच े नमुद कर यात आले होते. या नमूद कामे 
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कर यासाठ  १२ कलोमीटर लांबी या र याची दोन भागांम ये वभागणी क न (भाग १ - 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक पंपर  ते हॅ रस ज दापोड  व भाग २ - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
चौक पंपर  ते भ  श  चौक िनगड ) या कामाचा समावेश महापािलका अंदाजप क सन 
२०२१- २२ म ये कर यात आलेला आहे. येक भागासाठ  र. .५० कोट ची शासक य मा यता 
मा.महापािलकासभेमाफत ठराव .६३२ द.३१/०३/२०२१ अ वये िमळालेली आहे. सदर अिभ य  

वा थ िन वदा (Expression of Interest) म ये २ सं थांनी / स लागारांनी सहभाग न द वला होता. १) 
स न देसाई आ कटे ट अॅ ड अबन डझाईनर सह मॅ स लोबल िस हलटेक ा. िल. २) युिनसन 

ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. या दो ह  सं थांनी द. २१/०६/२०२१ रोजी िन वदेतील Expression of Interest 

अंतगत नमुद केले या अट स व शत स अनुस न मा.आयु  यांच ेदालनाम ये सादर करण केले. या 
सादर करणावेळ  मा.आयु , मा. अित.आयु -१, सह शहर अिभयंता (BRTS) तसेच BRTS वभागाचे 
इतर अिधकार  उप थत होते.  या दो ह  सं थांनी केले या सादर करणाच ेमहापािलका तरावर ल त  

सिमती ारे तुलना मक छाननी केली. EOI अंतगत तां क तसेच अनुभव व सादर करण या बाबींम ये 

स न देसाई आ कटे ट अॅ ड अबन डझाईनर सह मॅ स लोबल िस हलटेक ा. िल. हे स लागार / 

सं था सरस व पा  ठरले. यांचेकडुन िनगड  ते दापोड  भाग-१ व भाग-२ ची कामे क न घे यात यावीत, 

असे सवानुमते अंितम कर यात आले. मे.मॅ स लोबल िस हलटेक ा. िल. या दो ह  भागासाठ  क प 

यव थापन स लागार (Project Management Consultant) हणुन काम पाहणार आहेत. तसेच स न 

देसाई आ कटे ट अॅ ड अबन डझाईनर हे मनपा या आ कटे ट व अबन डझाईनचे पॅनेलवर असून या 
दो ह  भागांसाठ  Urban Designer हणुन ते काम पाहणार आहेत. तसे यांचे MoU झालेल ेआहे आ ण 

यांना चिलत प तीने देयक अदा केले जाणार आहे. सदर या EOI अंतगत नमुद केले या शासन 

िनणय मांक संक ण २०१८/ . .५४/ नवी१६ द.०४ जुन २०१८ अ वये मे.मॅ स लोबल िस हलटेक 

ा. िल. यांना खाली नमुद केले माणे सदर या दो ह  क पाच े क प यव थापन स लागार हणुन 

नेमणुक करणे व यांना खालील माणे फ  अदा करणे म ा  होणार आहे. 

अ. . क पा या/ कामा या गतीचा ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन 
स लागार शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या 

माणात) 
इतर सव कामांसाठ  

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश िनगिमत झा यानंतर ०.५० (ड पीआर०.३३% + मा-०.१७%) 
२ क पातील कामाचे कायादेश द यानंतर ०.१६ 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.२७ 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण झा यानंतर ०.२७ 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.४० 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण झा यानंतर ०.४० 

एकुण २.००% 

     िनगड  दापोड  र या या भाग १ - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक पंपर  ते हॅ रस ज 
दापोड  व भाग २ - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक पंपर  ते भ  श  चौक िनगड साठ  मे.मॅ स 
लोबल िस हलटेक ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक क न २.००% 

इत या दराने फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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



25 
 

ठराव मांक – १००६८                       वषय मांक – ३६ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– आरो य मु य 

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

संदभ - मा.अित.आयु (१) यांचे प  .आमुका/१/का व/१११/२०२१, द.२८/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु (१) आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 व छ सव णांतगत घनकचरा यव थापन तसेच कचरा वलगीकरणाच ेकामकाजासंबंधी 
इंदोर महानगरपािलकेम ये कायरत असले या मे.बेिस स युिनिसपल वे ट हचस या 
सं थेमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अिधकार  व कमचा-यांक रता कायशाळा 
आयो जत कर याक रता मा.आयु  यांनी िनदश दलेले आहेत. याक रता  हॉटेल फन, भोसर  
येथ े द.२१/०७/२०२१ रोजी सकाळ  ९ वाजता कायशाळा आयोजनाचे कर यात आले. व छ 

सव णांतगत घनकचरा यव थापन तसेच कचरा वलगीकरणाच े कामकाजासंबंधी द.२१/०७/२०२१ 
रोजी हॉटेल फन येथ ेआयोजीत कायशाळेस  मा. आयु , मा.अित. आयु , आरो य वै कय अिधकार , 

े ीय अिधकार , आरो य िनर क, केपीएमजी, सीट ओ व मे.बेिस स युिनिसपल वे ट हचस यांच े

ितिनधी असे एकुण ३०  अिधकार / कमचार  कायशाळेक रता उप थत राह ले  व याकामी होणा-या 
खचाक रता र. .३९,४५०/-   इतक  र कम आगाऊ व पात आरो य कायकार  अिधकार  यांच े नावे 

घेणेत आली आहे.  सदरचा खच हा व छ भारत अिभयान क ातील मता बांधणी व शासक य व 

कायालयीन खच या  लेखािशषातुन  खच  टाकणेकामी  मा.आयु  सो यांनी द.१९/७/२०२१ रोजीच े

आदेशा वये मा यता दलेली आहे.  सदर माणे व छ सव णांतगत घनकचरा यव थापन तसेच 

कचरा वलगीकरणाच े कामकाजासंबंधी आयो जत कायशाळे या  खचाक रता आरो य कायकार  

अिधकार , पंिचंमनपा यांच ेनावे काढ यात आले या र. .३९,४५०/- (अ र  र. .एकोणचाळ स हजार 

चारशे प नास फ )  इत या रकमे या खचाक रता  काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००६९                        वषय मांक – ३७ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– म य.सा.भांडार,वै क य  

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ - मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/८७१/२०२१, द.२८/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड-१९ चे लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक 

सं थांकडून, यांना वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे.  अशा सं थाना 
सदर कामकाजाकर ता मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई-िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ 
िस द कर यात आली होती.  सदर ई-िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd., 

यांचेकडून १ ट मकर ता ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% 
पे ा कमी)  वकृत कर यात आलेला असून तातड ची बाब असलेने यांना कामाचा आदेश 
दे यात आलेला आहे.  यामुळे पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड-१९ चे लसीकरण क  उभा न 
दोन म हनेचे कालावधीकर ता कामकाज करणेकामी १ ट मकर ता  ( येक लसीकरण क ावर 

येक  १ ए.एन.एम./ जी.एन.एम. डाटा एं  ऑपरेटर व मदतनीस (वग-४)) कर ता 
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र. .७५,२२८/- माणे ५० ट मकर ता ित  म हना र. .३७,६१,४००/- माणे दोन म ह यांकर ता 
येणा-या र. .७५,२२,८००/- (अ र  र. .पं याह र लाख बावीस हजार आठशे फ ) चे खचास 
करारनामा क न व अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल 

कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००७०                        वषय मांक – ३८ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य ब मु यालय  

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

संदभ - मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/९४६/२०२१, द.२८/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75/01/2020-21 अ वये भाग .१८ मधील 
दशन नगर  ते संत गाडन ब ड ंग पयतचा र ता अबन ट डझाईन नुसार वकसीत 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .2,56,31,969/- (अ र  र. .दोन कोट  छ प न लाख 
एक ीस हजार नऊश े एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .2,54,46,269/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2,54,46,269/- पे ा 22.89% कमी हणजेच र. .1,96,21,618/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,09,426/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,85,700/- = एकुण र. .1,99,16,744/- 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 याअट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००७१                        वषय मांक – ३९ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– बी.आर.ट .एस. थाप य  

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

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बी.आर.ट .एस/९०५/२०२१, द.२९/०७/२०२१           
                  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 थाप य बीआरट एस वभागामाफत पाक ट समोर सबवे बांधणे या कामाचा आदेश 
मे.ट  अँड ट  इ ा. ा.िल. यांना द.२८/०२/२०१८ रोजी दे यात आलेला आहे. यानुसार मे.ट  
अँड ट  इ ा ा.िल. यांनी कामास सु वात क न द.३०/०३/२०२१ रोजी काम पुण केलेले आहे. 
सदर कामांतगत सबवे व सबवेतील पादचार  माग, BRTS बस टेशनकडे जाणारा रॅ प, टॅ प 
कॉ ं ट, रेिलंग व र ता पुववत करणे इ. कामे करणेत आलेले आहे. परंतु सदरकामाचे अंितम 
देयक व भाववाढ देयक अदा करणे बाक  आहे. सन २०२०-२१ या अंदाजप कात पान .५५० 

अ. .१७ वर र. .१,६५,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  पास  लाख फ ) इतक  तरतुद उपल ध 
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होती. सन २०२१-२२ म ये अंितम देयक व भाववाढ देयक अदा करणेकर ता पुरेशी तरतुद उपल ध नाह . 

यामुळे  सदर कामांकर ता  तरतुद त वाढ/घट करणे आव यक आहे. याचे वग करण त ा खालील 
माणे सादर करणेत आला आहे. 

 

अ.  कामाचे नाव 
पान 

. 
    

अ. . लेखािशष 

सन २०२१-२२ ची      
मुळ तरतुद 

 

वाढ   
र. . 
कोट त 

घट   र. . 
कोट त 

सन २०२१-२२ चा 
सुधा रत अंदाज 

१ सांगवी कवळे रस यावर पाक 
ट समोर सबवे बांधणे.   ५५४  १७ UTF १०००००० २०००००० ० ३०००००० 

२ 

सांगवी- कवळे र यावर ल 
ताथवडे पुनावळे चौकापयत 
र याचे ं द करण करणे. 

 ५५४  २६ UTF ५००००००० ० २०००००० ४८०००००० 

 एकुण    ५१०००००० २०००००० २०००००० ५१०००००० 

        
        तर  सदर कामा या तरतुद त वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००७२                        वषय मांक – ४० 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– इ े ीय आरो य 

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

संदभ - मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/आ/४/का व/३०७/२०२१, द.२६/०७/२०२१           
                  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड मनपा या इ े ीय कायालया या काय े ातील भाग ३,४,५ व ७ मधील 
५५ लॉक ४२४ िसटस  सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यां क प दतीने (पा या या 
उ चदाब फवा-याचे सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती 
करणे  कामाचा मा.आयु  सो. यांचेकड ल द.०२/०१/२०१८ चा मा य ताव कर यात 
आला.  िन.नो.  ४/२०१८-१९ अ वये िन वदा र. .३५,८१,९५२/- वतमानप ाम ये िस द करणेत 

आली होती. मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सह सं था मया यांनी िन वदा रकमे या ३५% कमी 
दराने हणजेच र. .२३,२८,२६९/- दर ित िसटस ित माहे र. .४५८/- वकृत करणेत आलेला 
आहे. म.ेमहाल मी वयंरोजगार सेवा सह सं था मया या सं थेस दे यात आले या कामाची मुदत 
द.११/१०/२०१८ ते १०/१०/२०१९ अखेर होती. सदर िन वदा दनांक १०/१०/२०१९ रोजी मुदत 
संपु ात येत असलेने िन वदा .२/२०१९-२०२० तयार कर यात आलेली होती. परंतु मा.आरो य 
वैदयक य यांचेकड ल प  .आमुका/२/का व/३५८/२०१९ द.३०/०८/२०१९ अ वये िन वदाम ये 
बदल करणे व ३ वषासाठ  िन वदा काढ यात यावी असे नमूद कर यात आलेले आहे.  या 
अनुषंगाने वेळेत िन वदा तयार होणार नस याने व वधानसभा िनवडणूक आचारसं हता लागू 
होणार अस याने उ  कामासाठ  ३ म हने कालावधी अथवा न वन िन वदा या पूण होईपयत 
सदर कामास मुदतवाढ िमळणेकामी ताव सादर क न द.०९/०९/२०१९ रोजी मा.आयु  सो 
यांनी द.९/१/२०२० पयत मंजुर  दे यात आलेली आहे. तसेच मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सह 
सं था मया. यांची द.१०/०१/२०२० अखेर होणा-या खचावर मा यता संपु ात आलेली आहे. 
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यामुळे ठेकेदार यांना द.११/०१/२०२० ते १०/०९/२०२० अखेर ९ म हने कालावधी कर ता अथवा 
न वन िन वदा या पूण होईपयत येणा-या र. .१५,७५,०००/- अथवा य      होणा-या खचास 
दलेली काय र मा यता संपु ात आलेली आहे.  सदर सं थेचे कामकाज द.१०/०२/२०२१ 
पासून  नवीन २ सं थाना देणेत आलेले आहे. यामुळे  द.११/०९/२०२० ते ०९/०२/२०२१ अखेर ५ 
म हने कालावधीत केले या कामाचे र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) बल अदा 
करणेकामी अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००७३                        वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य क मु यालय 

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

संदभ - मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/८३४/२०२१, द.२८/०७/२०२१           
                  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/4/2021-22 अ वये भाग .8 येथील 
ड क सेटर प रसरातील फुटपाथ कलर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.एस.एस.ए टर ायझेस 
िन.र. .30,67,910/- (अ र  र. .तीस लाख सदुस  हजार नऊशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,47,460/- (अ र  र. .तीस लाख स ेचाळ स हजार चारशे 
साठ फ )   वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .30,47,460/- पे ा 34.07% कमी हणजेच र. .20,09,190/- + रॉय ट  चाजस र. .29,116/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,450/- = एकुण र. .20,58,756/- 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 – १००७४                        वषय मांक – ४२ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– क े ीय 

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

संदभ-मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/५८२/२०२१, द.२९/०७/२०२१           
               मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत वभागाकड ल तावासोबत या 
प  अ(१ ते ११) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे संबिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १००७५                        वषय मांक – ४३ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/५५/२०२१, द.२८/०७/२०२१           
                  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व 
बालक याण योजनेअंतगत म हलांसाठ  व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात. परंतु माहे 
माच २०२० पासून कोरोना वषाणूचा सार मोठया माणात वाढ याने अनेक घरांमधील क या 
पु षांचे कोरोना वषाणू संसगाने िनधन झाले आहे. घरातला कता य  िनवत यानंतर यांचेवर 
अवलंबून असणा-या कुटंुबातील इतर सद याची आिथक पर थती बकट झाली आहे. यामुळे 
पंपर  िचंचवड शहरातील वधवा म हला आ मिनभर हो यासाठ  यांची आिथक गरज आ ण 

कौटंु बक अड अडचणी ल ात घेता वधवा झाले या म हलांना नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल वधवा अथसहा य योजनेतून र. .१०,०००/- ऐवजी र. .२५,०००/- (अ र  
र. .पंचवीस हजार फ ) अथसहा य देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १००७६                        वषय मांक – ४४ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य क मु यालय 

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

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/८२९/२०२१, द.२६/०७/२०२१           
                  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/3/2021-22 अ वये पंपर  नेह नगर मु य 

र यावर ल आर ण .६६ म ये पी.एम.पी.एम.एल.साठ  बस डेपो बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.टे सन ब डस िन.र. .8,60,16,341/- (अ र  र. .आठ कोट  साठ लाख सोळा हजार तीनशे 

ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,59,15,590/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,59,15,590/- पे ा 21.83% 

कमी हणजेच र. .6,71,60,217/- + रॉय ट  चाजस र. .3,12,052/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,00,750/- = एकुण र. .6,75,73,019 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००७७                        वषय मांक – ४५ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ - मा. वण भालेकर मा.शैलेश मोरे यांचा ताव – 

      मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२९ द.२३/०७/२०२१ 
अ वये ामसेवक, ामपंचायत, तुळापुर यांना ी छ पती संभाजी महाराज यांचे बिलदान दन 
(फा गुन अमावा या) समाधी ठकाणी, तुळापुर येथ े मंडप यव था, लाईट यव था, प याच े
पाणी, हारफुले इ.क रता अनुदान, आिथक सहा य अदा करणेकामी, “ ामपंचायत, तुळापुर यांना ी 
छ पती संभाजी महाराज यांच े बिलदान दन (फा गुन अमावा या) काय मासाठ  ावयाचे 
अनुदान” असे न याने लेखािशष करणेस व या लेखािशषावर सन २०२१-२२ पासून दरवष  

र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) इतक  तरतूद करणे या क रता उपयोिगता 
माणप / विनयोग दाखला, खचा या पाव या सादर करणे व दरवष  मा यता  देणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १००७८                        वषय मांक – ४६ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               

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

संदभ - मा. वण भालेकर मा.शैलेश मोरे यांचा ताव –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३५ द.२३/०७/२०२१ 
अ वये कु. नेहा कासले या अबन हे थ या नावाने जम चाल वत आहेत. यांनी म हलांक रता 
झुंबा लासेस व अरो बक साठ  से. .२६ येथील अरो बक सटर, ज नॅिशयम हॉलची मागणी 
केली होती. सदर मागणीचा वचार क न महानगरपािलकेने डा सिमतीत ठराव .८९ वषय 
.१० द.१३/०३/२०२० रोजी यांना से. .२६ येथील अरो बक सटर, ज नॅिशयम हॉल दे याचा 
वषय झाला होता. पण कु. नेहा कासले यांनी महानगरपािलकेचा भाडे करार केलेला नाह , 
दुर वनी, मेलवर तसेच त ड  कळवूनह  काह च ितसाद नस याने म.न.पा.चे नुकसान होत आहे. 
यामुळे काय चाई ड फ डेशन ह  सं था २०१६ पासून द यांग आ ण वशेष मुलांसाठ  कृती 

आ ण रहॅ बिलटेशन सटर चाल वत आहे. तर  सदर सं थेत द यांग मुलांना व वध उप म 
थे र प ारे मु य वाहात आण याचे य  केले जातात. तर  सदरचा हॉल काय चाई ड फ डेशन 
या सं थेला दे यात यावा. सदरची काय चाई ड फ डेशन ह  सं था महानगरपािलकेने ठर वले या 
भाडे दरात हॉल भा याने  घे यास तयार अस याने सदर सं थेस हॉल देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००७९                        वषय मांक – ४७ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               

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

संदभ - मा. वण भालेकर मा.शैलेश मोरे यांचा ताव –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३६ द.२३/०७/२०२१ 
अ वये भाग मांक ११ येथील हे ेव ती ान योती सा व ीबाई फुल े ाथिमक शाळेतील 
यायामशाळा हे ेव ती िचखली ह वीर अिभम यू ड सकल साने चौक िचखली  या सं थेस 
दरमहा र. .२०००/- (अ र  र. .दोन हजार फ ) म.न.पा कडून सेवाशु क देऊन ११ म हने 
कराराने सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १००८०                        वषय मांक – ४८ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               

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

संदभ - मा. वण भालेकर मा.शैलेश मोरे यांचा ताव –  

        मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३७ द.२३/०७/२०२१ 
अ वये भाग  २६ वाकड पंपळे िनलख येथ े न याने काया वीत झालेली  यायामशाळा 
कावेर नगर ह  कावेर नगर युवक िम  मंडळ या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क 
र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) म.न.पा कडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १००८१                        वषय मांक – ४९ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               

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

संदभ - मा. वण भालेकर मा.शैलेश मोरे यांचा ताव –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३८ द.२३/०७/२०२१ 
अ वये भाग .६ सदगु नगर भोसर  येथील मनपाची यायामशाळा ह ी. योितबा 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था राधाकृ णनगर स.न.१९८ जु या पो ट ऑफ स समोर च पाणी 

रोड, भोसर , पुणे ३९ या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर र. .२०००/- (अ र  
र. .दोन हजार फ ) महापािलकेकडून देवून चाल व यास देणेस 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 – १००८२                        वषय मांक – ५० 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य ब मु यालय 

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

संदभ - मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/९४८/२०२१, द.३०/०७/२०२१           
                  मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/01/2021-22 अ वये भाग .१७ मधील 
बजलीनगर अंडरपासची अनुषंिगक कामे करणकेामी (उव रत कामे करणे) मे.कृ णाई 
इ ा चर ा िल िन.र. .4,11,29,212/- (अ र  र. .चार कोट  अकरा लाख एकोण ीस हजार 
दोनशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,10,94,212/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,10,94,212/- पे ा 4.21% कमी हणजेच र. .3,93,64,146/- + रॉय ट  चाजस र. .2,31,099/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,000/- = एकुण र. .3,96,30,245/- 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 – १००८३                        वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– म यवत  भांडार 

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

संदभ - मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२७६/२०२१, द.०३/०८/२०२१           
                  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 

वInstitutional 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 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 वषया या 
स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .15,55,720/- (अ र  र. . 
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पंधरा लाख पंचाव ण हजार सातशे 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. 
----------- 

ठराव मांक – १००८४                        वषय मांक – ५२ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– पयावरण अिभयां क  

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

संदभ - मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पअक/का व/१/४९०/२०२१, द.२९/०७/२०२१           
                  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

             मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .07/01/2020-2021 अ वये मनपा या े ात 
पयावरण जनजागृती कामी आकषक वॉल पेट ंग, बोड, ले स बस वणेकामी (माझी वसंुधरा 
अिभयान अंतगत) मे.ओम एं टर ायजेस िन.र. .42,01,628/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक 
हजार सहाशे अठठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .42,01,628/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .42,01,628/- पे ा 5.20% कमी हणजेच र. .39,83,143/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,83,143/- 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 – १००८५                        वषय मांक – ५३ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/३/का व/३४८/२०२१, द.३०/०७/२०२१           
                  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –   

             पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणू (को वड -१९) या संसगज य आजाराचा ादुभाव कमी 
करणेकर ता सं िमत ण शोधून को वड णालय/को वड केअर सटर इ. ठकाणी भरती करणे या 
कामाकर ता े ीय कायालयिनहाय फ ड स हल स ् ट म (FST) तयार कर यात आली.मा.आयु  

यांनी या टमकर ता लागणार  आव यक सुमो त सम काराची  वाहने उप ादेिशक प रवहन कायालय 

पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) यांचेमाफत उपल ध कर यात यावीत व यांचेकड ल मंजूर दराने झाले या 
खचाच े बल मा. थायी सिमती सभेची काय र  मा यता घेवून अदा करणेस मा यता  घेणेत आली आहे. 

या मंजूर तावा वये वै कय वभागा या मागणी माणे या- या वेळेस वाहने अिधगृह त कर यात 

आलेली असून झाले या खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेवून बीले अदायगी कर यात 

आलेली आहेत. पं.िचं. मनपा े ात माहे मे २०२१ म ये कोरोना या  वषाणूचा सार मो या माणात 
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अस याने वै कय वभागा या मागणीनुसार मे. ेश एंटर ायझेस यां एज सीकडून एफएसट  

टमकर ता ४९ वाहने पुर व यात आली होती. माहे मे म ये contact tracing क रता २४ वाहने 

पुर व यात आली होती. यानुसार माहे मे म ये एफएसट  टमम येव contact tracing क रता कायरत 

असले या ७३ वाहनां या संखेनुसार मे व जून २१या म ह याकर ता संभा य खचास मा. थायी सिमती 
सभेची मा यता घेणेत आलेली आहे.स य थतीत महापािलके या े ात करोना या वषाण ू सार कमी 
होत आहे. तथा प अ ापह   ादुभाव होत अस याने वै कय वभागा या मागणीनुसार व 

आव यकतेनुसार स य थतीत ४३ आव यक वाहने कायरत आहेत. सदर वाहनां या संखेम य ेवाढ/घट 

हो याची श यता आहे. यानुसार स  थतीत चालू असलेली वाहनांची सं या वचारात  घेता 
द.०१/०७/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ या कालावधीची स या कायरत असले या ४३ वाहनांसाठ  व पुढ ल 

णालयांची वाहन मागणी वचारात घेता अंदाजे र. .१,०९,३०,६००/- (अ र  र.  एक कोट  नऊ लाख 

तीस हजार सहाशे फ ) खच होणार असून सदरचे  खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुणे द.१७/०५/२०२० चा िनणय – प रचलन प दतीनुसार 

ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुणे पंपर  िचंचवड व बारामती  यांची संयु  बैठक द.१७/०५/२०२० 

नुसार दर खालील माणे – 
 

अ. . पुरवठादार व कालावधी वाहन कार 
आरटओ कड ल मंजुर 
दर ित दन इंधनासह 

१. मे. ेश एंटर ायजेस झायलो, ईट गा, इनो हा, कॉ पओ/ त सम वाहन े ४१००/- 

        
        सबब उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड (आर.ट .ओ.) कड ल मंजूर दराने 
व यांचेमाफत  पुर वले या मे. ेश एंटर ायझेस यां एज सीकडून फ ड स हल स ्  टम 
क रता व इतर को वड-१९ चे कामाक रता पुर वणेत आले या वाहनांनक रता  द.०१/०७/२०२१ 
ते ३१/०८/२०२१ या कालावधीकर ता िन वदा न माग वता करारानामा न करता व थेट प तीने 
वाहन पुर वणेकामी व होणा-या संभा य खचास र. .१,०९,३०,६००/- (अ र  र. .एक कोट  नऊ 
लाख तीस हजार सहाशे फ ) व पुढ ल येणा-या य  खचास काय र मा यता घेणेकामी व 
सदरचा खच भांडार वभागाकड ल “को वड िनधी” या लेखािशषामधून खच  टाकणेची मा.आयु  
यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील कामाक रता द.०१/०७/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ 
या कालावधीसाठ  र. .१,०९,३०,६००/- (अ र  र. .एक कोट  नऊ लाख तीस हजार सहाशे 
फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००८६                        वषय मांक – ५४ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग– थाप य ह मु यालय 

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

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ह मु य/७९१/२०२१, द.०५/०७/२०२१           
                  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/1/2021-22 अ वये ह े ीय 

काय े ातील नद पा ालगतचा अनिधकृत भराव काढून जिमनीची समतल पातळ  करणेकामी 
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मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .6,50,29,693/- (अ र  र. .सहा कोट  प नास लाख एकोणतीस हजार 
सहाशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,50,29,693/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .6,50,29,693/- पे ा 32.75% कमी हणजेच र. .4,37,32,469/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .4,37,32,469/- 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 – १००८७                        वषय मांक – ५५ 

दनांक – ०४/०८/२०२१               वभाग–उदयान/वृ संवधन 

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

संदभ - मा.उप आयु  यांचे प  .उदयान/४/कावी/४१८/२०२१, द.०३/०८/२०२१           
                  मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०७/२०२१-२२ मधील सन २०२१-
२२ या वषासाठ  वृ ारोपनाची मोठ  रोपे खरेद  करण े  कामाबाबत  मे.बी. ह .जी.इं डया िल. 
िन वदा र. .४७,००,०००/- (अ र  र. .स ेचाळ स  लाख  फ )  पे ा -३.०० % या 
कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने ६ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४५,५९,०००/- 
(अ र  र. .पंचेचाळ स लाख एकोणसाठ हजार फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक – १००८८                        वषय मांक – ५६ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

संदभ - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
      मा. थायी सिमती सभा ठराव .९७५५ द.१६/०६/२०२१ मधील तरतूद पानांकम ये 

तावात नमूद माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र.  ३०,००,०००/-) 
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – १००८९                        वषय मांक – ५७ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

सुचक – मा.सुवणा बुड          अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे    

संदभ - मा.सुवणा बुड, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव.. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ मधील तावात नमुद माणे काम 
पुण कर यास कोरोना या पा भूमीवर लॉकडाऊन मुळे वेळ लागला होता सदर काम 
महापािलके या ीने इं ायणी नद चे दुषण रोखणे कामी अ याव यक अस याने तसेच सदर 
काम पावसाळयापुव  करणे आव यक अस याने काम पुण कर यात आलेले आहे. सदर कामचे 
बल अदा रणेकामी तावात नमुद माणे तरतूद  म ये वाढ/घट  क न  वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .३०,००,०००/-)  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००९०                        वषय मांक – ५८ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

      संदभ - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
      “ग” मु यालयातील सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कातील तावात नमुद केले या 
कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.( वाढ/घट र. .३,००,०००/-)  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००९१                        वषय मांक – ५९ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

      संदभ - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव.  

      पंपर  िचंचवड मनपा या वाकड भाग .२५ येथे न याने वकसीत हो या-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 २०२१-२२ चे आिथक वषात पुरेशी 
तरतुद उपल ध नसलेने ड े य व ुत मु यालय अंतगत तावात नमुद केले या व वध 
कामाकर ता व ुत वभगांतगत तरतूद वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.   
(वाढ/घट र. .७०,००,०००/-)  

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

ठराव मांक – १००९२                        वषय मांक – ६० 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

      संदभ - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव.  

      मा. थायी  सिमती  ठराव .९९२४ द.१६/०७/२०२१ म ये तावात नमूद माणे 
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दु ती करणते येत आहे. ʺसोहम लाय र  या सं थेस म.न.पा.चे डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर 
सां कृतीक भवन सावजिनक वाचनालय  द.०१/०८/२०२० ते ३०/०६/२०२१ (११ मा हने), 
कालावधीकर ता ितमाह र. .१०,०००/- मानधनावर चाल वणेकामी मा यता देणे” या ऐवजी 
“सोहम लाय र  या सं थेस म.न.पा.चे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन सावजिनक 
वाचनालय दनांक ०१/०७/२०२१ ते द.३१/०५/२०२२ अखेर ११ मा हने कालावधीकर ता 
ितमाह र. .१०,०००/-मानधनावर चाल वणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००९३                        वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

संदभ - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव.  

मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील स.नं.४०८  पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील ९ 
मी र ता व आ. .१३ खेळाचे मैदान यांबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाची ह  
कायम मोजणी करणेकामी नगर भूमापन अिधकार ,भूमी अिभलेख कायालय पंपर  िचंचवड  
यांचेकड ल प  .२५९५, द.२०/०७/२०२१ नुसार कळ व या माणे  अिततातड  ह  कायम 
मोजणी फ  र. .३३०००/- महानगरपािलकेमाफत भूमी अिभलेख कायालयाकडे जमा करणे 
आव यक आहे. स थतीत सदर मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील स.नं.४०८  पैक  मधील 
जमीनधारक व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेम ये जागे या ह व न वाद असून संपुण 
स ह नंबरचे अिभलेखातील े  व य ात जागेवर ल े  याम ये तफावत अस यामुळे सदर 
जमीन धारकांवर अ याय होत आहे.तथा प महानगरपािलकेने सदर े ाम ये आर ण वकिसत 
केले असून संपुण स ह नंबरची ह  व े  याम ये भूमी अिभलेख कायालयामाफत दु ती 
झा यास संबिधत जमीनधारकांना याय िमळेल व महानगरपािलकेचा जागा मालकांबरोबरचा 
वाद संपु ात येईल. तर  नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी मौजे भोसर (कासारवाड ) 
येथील स.नं.४०८  पैक  मधील अिततातड  मोजणी फ र. .३३,०००/- नगरभूमापन अिधकार , 
पंपर  िचंचवड यांचे कायालयाकडे जमा करणेसाठ  होणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००९४                        वषय मांक – ६२ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

      संदभ - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव.  

      मा. थायी सिमती ठराव .९८६४ द.०७/०७/२०२१ अ वये मे.शुभम उ ोग यांचे 
कामास ४ म हने मुदतवाढ याऐवजी सदर मुदतवाढ ६ म हने अशी दु त करणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १००९५                        वषय मांक – ६३ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

      संदभ - मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने जनसंपक वभाग, डा व सां कृितक 
वभाग तसेच अ य वभागांकडून महापािलके या व वध काय म, भुिमपूजन, उदघाटन संगी 
चार रंगात िनमं ण प का व मृतीिच ह यापूव  दले जात होते. यावर होणारा खचाचा वचार 
क न मा. थायी सिमती ठराव .२६७३ द.१६/०५/२०१८ अ वये चार रंगात िनमं ण प का 
व मृितिच हे देणे बंद केले होते. तथा प महापािलका े ात अनेक नामवंत, रा ीय, 
आंतररा ीय पुर कार ा  मा यवर, खेळाडू, उ ोगपती, सामा जक कायकत वा त य करतात. 
यामुळे मा. थायी सिमतीने पार त केलेला ठरावात दु ती क न वशषे उ लेखनीय 
य ंकर ता आ ण महापािलका आव यकतेनुसार मृतीिच हे भांडार वभागामाफत खरेद  
कर यास व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००९६                        वषय मांक – ६४ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

संदभ - मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  

       को वड-१९ अंतगत मनपा या वाय.सी.एम. हॉ पटलमधील व ुत यव था / पुरवठा 
२४ X ७ अखं डतपणे ठेवणेकामी वाय.सी.एम.एच. ( व ूत) वभागातील अिधकार  व कमचार  
यांनी अितशय काय मपणे को वड-१९ अंतगत कामकाज केलेले अस याने खालील याद तील 
सव अिधकार  व कमचार  यांना माहे ए ल २०२१ ते जुन २०२१ (३ म ह यांचा) ित माह व 

येक   र. .१०,०००/- या माणे को वड भ ा अदा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

अ.  अिधकार  / कमचा-याचे नाव पदनाम 

१ दलीप ीरंग धुमाळ कायकार  अिभयंता 
२ वासुदेव तुकाराम अवसरे किन  अिभयंता 
३ मुकंुद ीधर पाट ल वीज पयवे क  

४ राघव  रामचं  धमकांबळे वीजतं ी 
५ दलीप िशवराम गंुजाळ वीजतं ी 
६ रो हदास बाजीराव गोळे  तारतं ी 
७ अमोल सितश खराडे तारतं ी 
८ अंकुश बजरंग माळ  जिन  चालक 

९ अिनल द ा य जगताप जिन  चालक 

१० धनाजी मा ती गावडे जिन  चालक 
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११ सुिनल शांताराम सुपे जिन  चालक 

१२ अिनल हरामण नागापुरे जिन  चालक 

१३ अंकुश तुकाराम गुंड मजूर 

१४ मधुकर राजाराम ठ बरे मजूर 

१५ िगर ष गोरखनाथ जाधव मजूर 

१६ मा ती मा णक माने मटन स हे पर 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १००९७                        वषय मांक – ६५ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

संदभ - मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव- 
      कोरोना वषाणूचा ादुभाव संपुण देशाम ये असलेने तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणूचा ादुभावामुळे स थतीम ये सव मा यिमक 
शाळा बंद आहेत व शालेय िश ण ऑनलाईन प दतीने सु  आहेत. सदरचे काळाम ये 
व ाथाना शालेय सा ह य देणे आव यक अस याने तथा प नजीकचे काळाम ये मा यिमक 
शाळा ऑनलाईन सु  अस याचे शालेय व ाथाना शालेय उपयोगी शै णक सा ह य गतवषाचे 
पुरवठाधारक यांचेकडून गतवषाचे दराने शै णक सा ह य शालेय व ांचे वाटप करणे आव यक 
आहे. स थतीम ये कोरोना साथरोगामुळे शालेय व ाथाना शालेय उपयोगी सा ह यांची  
आव यकता असलेने शालेय सा ह य वाटपाकामी इ. ५ वी ते १० वी मधील सव शालेय 
व ाथाकर ता शालेय व ा चे पुरवठाधारक मे.सनराज ंटपॅक इंड ज यांचेमाफत मागील 
दरानेच शालेय व ांचा पुरवठा करणेकामी तसेच िश ण वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ या 
वषातील शालेय व ा या तरतूद मधुन येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – १००९८                        वषय मांक – ६६ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

संदभ - मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव- 
      मा. थायी सिमती ठराव .९५०४ द.१९/०५/२०२१ रोजी या मा य ठरावाने सुर ा 
र क नेम यास व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर ठरावाम ये 
नमुद करणेत आले या िमळकतीसाठ  ‘ड’ व ‘ह’ या भागांसाठ  िनयु  असणार  सं था 
मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल व ब व ग या भागांसाठ  िनयु  असणार  सं था मे 
नॅशनल से युर ट  स ह सेस दारे रखवालदार मदतनीस कमचार  िनयु  कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १००९९                        वषय मांक – ६७ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

      संदभ - मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव-   
            आ णासाहेब मगर टेड यम येथील ज बो को वड णालयाक रता आव यक वै कय 

ऑ सजन O 2 व गॅस पुरवठ करणेकामी मे.गॅब ए टर ायजेस यांची द.३१ मे २०२१ रोजी 
मुदत संपु ात आलेली आहे कोरोना णाकर ता व ऑ सजन गॅसची आव यकता अस याने 
व िन वदा येस लागणारा कालावधी वचारात घेता सदर सं थेस न वन िन वदा या पूण  
होईपयत मुदतवाढ  देणेश तसेच कोरोना िनधी या लेखािशषामधुन ज बो को वंड णालयास 
व ऑ सजन गॅस या पुरव याकामी मुदतवाढ कालावधीकर ता १ कोट चे खचास मा यता 

दे यात येत आहे.     
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १०१००                        वषय मांक – ६८ 

दनांक – ०४/०८/२०२१    

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

संदभ - मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
      सन २०२०-२१ या अंदाजवप कात तावात नमुद केले या नवीन वकास कामा या 
तरतूद वग करणास मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/घट र.  ३,००,००,०००/-) 

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/१३८९/२०२१  
दनांक -  ०६/०८/२०२१  

                                                  
                                             (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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( . वमुका/४/का व/८११/२०२१ द.२३/०७/२०२१ वषय .२९ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/८३१/२०२१ द.२७/०७/२०२१ वषय .३० चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/८३०/२०२१ द.२७/०७/२०२१ वषय .३१ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/५८२/२०२१ द.२९/०७/२०२१ वषय .४२ चे लगत) 

 


