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

कायप का मांक – १७८ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०१/०७/२०२०                        वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 

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

द.०१/०७/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. 

सद य उप थत होते. 

 
१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 

२. मा.अंबरनाथ चं कांत कांबळे  

 

    या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

मा.सभापती– सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 
सदरची सभा बुधवार दनांक ०८/०७/२०२० रोजी दुपार  २.१५ वाजेपयत तहकूब 
करणेत येत आहे.  

 
 
 

        (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १७८ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक ०१/०७/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 
 

दनांक – ०८/०७/२०२०                        वेळ – द.ु ०२.१५ वा. 
 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०१/०७/२०२० ची 
तहकूब सभा बुधवार दनांक ०८/०७/२०२० रोजी द.ु०२.१५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश 
३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
४. मा.लांडगे राज  कसनराव 
५. मा.पंकज द ा य भालेकर 
६. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८. मा.कदम शिशकांत गणपत 
९. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०. मा.संतोष बबन कांबळे  
११. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
१२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

 
 

       या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु (१),  मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.तुपे – .अित. आयु  (३) तथा सह शहर अिभयंता, मा.उ हास जगतापü -  

नगरसिचव, मा.पाट ल – शहर अिभयंता,  मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, मा.गलबले – 
कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
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खालील  माणे  सुचना  मांडणेत  आली. 

 

 

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

            व मान नगरसद य द ा (काका) साने, माजी आमदार व माजी महापौर ी. वलासराव 
लांडे यांचे वड ल वठोबा लांडे, माजी नगरसेवक संजय साळवी व माजी नगरसेवक वसंत (नाना) 
ल ढे यांचे िचरंजीव महेश वसंतराव ल ढे यांचे नुकतेच द:ुखद िनधन झाले आहे. आज या सभेत 
यांना दांजली अपण करणेत येवून शु वार द.०८/०७/२०१९ ची मा. थायी सिमतीची सभा 

शु वार द.१०/०७/२०२० रोजी द.ु०२.१५ वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

 
---------- 

 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 

 
---------- 

 

 
सभापती - बुधवार द.०८/०७/२०२० ची मा. थायी सिमतीची सभा शु वार द.१०/०७/२०२०    

              रोजी द.ु०२.१५ वा. पयत तहकुब करणेत येत आहे.  
 
 
 
 
 

         (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १७८ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक ०१/०७/२०२० व द.०८/०७/२०२० द.ु२.१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १०/०७/२०२०                     वेळ – द.ु ०२.१५ वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०८/०७/२०२० ची 
द.ु२.१५ ची तहकूब सभा शु वार दनांक १०/०७/२०२० रोजी द.ु०२.१५ वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत स मा. सद य आ ण संबंिधत अिधकार  ह ड ओ 
कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश 
३. मा.पंकज द ा य भालेकर 
४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
५. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
६. मा.संतोष बबन कांबळे  
७. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
८. मा.बुड सुवणा वकास 
९. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

 

       या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु (१),  मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.तुपे – सह शहर अिभ. तथा .अित.आयु (३), मा.उ हास जगतापü -  

नगरसिचव हे अिधकार  सभागृहात उप थत राहून तसेच मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, 
मा.पाट ल – शहर अिभयंता,  मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.तांबे – सह शहर 
अिभयंता, मा. जोशी, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.गायकवाड – .मु य 
उ ान अिध क, मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग) मा.पाट ल – ाचाय 
औ. .क , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता 
YCMH, मा.जुंधारे, मा.गलबले – कायकार  अिभयंता, मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे 
अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते 

---------- 
  दनांक २४/०६/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७७) चा सभावृ ांत कायम  
 करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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ठराव मांक – ७१९९      वषय मांक – १ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .YCMH/भांडार/६/का व/१२२/२०२०,  

       द.२९/०४/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या योगशाळा 
वभागा या मागणीनुसार याचें वभागातील TB Culture System – Model – MGIT 960 या 
उपकरणाचे CMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Becton Dickinson India Private 

Limited, Gurgaon यांनी दर कमी क न सादर केलेले र. .३,१५,४४९/- (अ र  र. .तीन लाख पंधरा 
हजार चारशे एकोणप नास फ ) चे दरप क वकृत करणेत आले आहे. यानुसार योगशाळा 
वभागातील TB Culture System – Model – MGIT960 चे CMC संबंिधत उ पा दत कंपनी 

M/s.Becton Dickinson India Private Limited, Gurgaon यांचेकडून  िन वदा न माग वता, करारनामा 
क न महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२) (२) नुसार थॆट प दतीने करणॆस व 

सदर CMC करणेकामी होणारा खच एकूण र. .३,१५,४४९/- (अ र  र. .तीन लाख पंधरा हजार चारशे 

एकोणप नास फ ) ला मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – ७२००      वषय मांक – २ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – म य.सा.भां. वै . 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मसाभा/ं५/का व/२६२/२०२०, द.०८/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       को वड-१९ जैव वै क य कचरा गोळा करणे आ ण याची शा ो  प तीने व हेवाट 

लाव या या खचाबाबत मे.पा को इन हायरमटल सो यूशन ा.िल., यांनी दले या तावास अिधन 

राहून माहे माच २०२० म ये १, माहे ए ल म ये १० व माहे मे २०२० म ये १६ ठकाणांहुन को वड-१९ जैव 

वै क य कचरा वाहतुक केलेला आहे.(या ठकाणां यित र   कचरा वाहतुक चे ठकाणांम ये वाढ होव ू

शकते)  या माणे ित  ठकाण ित महा र. .१५,०००/- हे फ स चाजस वाहतुक साठ  असे एकूण  

र. .४,०५,०००/- अिधक को ह ड- १९ कचरा िनमूलन साठ  र. .१००/- ित कलो माणे माहे माच २०२० 

ते माहे मे २०२० या कालावधीम ये जमा केलेला को वड-१९ जैव वै क य कचरा एकूण ६,७०४.४३५ Kg  

कर ता एकूण र. .६,७०,४४४/-  असा एकूण खच र. .१०,७५,४४४/-  (अ र  र. .दहा लाख पं याह र 
हजार चारशे च वेचाळ स फ ) तसेच माहे जुन २०२० पासून ित  ठकाण ित महा र. .१५,०००/- हे 

फ स चाजस वाहतुक साठ  व को ह ड - १९ कचरा िनमूलन साठ  .१००/- ित कलो माणे येणा-या 
य  खचास महानगरपािलका  अिधिनयम कलम ७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची 
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मागणी असली तर , तुत कामासाठ  र. .१०,७५,४४४/- (अ र  र. .दहा लाख पं याह र 
हजार चारशे च वेचाळ स फ ) पयतचे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच जून २०२० 
पासूनचे पुढ ल खचास मा यतेबाबतचा वतं  ताव मा. थायी सिमतीपुढे सादर करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२०१      वषय मांक – ३ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पाप/ु८/का व/४२६/२०२०, द.२६/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .४/०१/२०१९-२० सन २०१९-२० क रता अ 

े ीय कायालय अंतगत व वध ठकाण या उंच पा या या टा यांव न वा ह  ऑपरेशन 
यव थापन करणेक रता मजूर कमचार  व मनपा टँकर साठ  ाय हर पुर वणे या कामासाठ  
िन वदा र. .६७,५३,६००/- (अ र  र. .सदुस  लाख ेप न हजार सहाशे फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .६७,५३,६००/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम मे. ी शुभम उ ोग  या ठेकेदाराकडून र. .६७,५३,६००/- पे ा 
सुधा रत दर -१.८२% कमी दराची   हणजेच र. .६६,३०,६८४/- रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .६६,३०,६८४/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन दर  
यांचे नुसार वाढ/घट  अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर  करारनामा 
क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२०२      वषय मांक – ४ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग– आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचेकड ल प  .आप/७/का व/१४८/२०२०, द.११/०३/२०२० 

    वषय – िन वदा .१/१ ते १३८/२०१९-२० मधील ा  िन वदा दरास मा. थायी सिमती   

               सभेची मा यता घेणेबाबत. 
वषय .४ द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७२०३      वषय मांक – ५ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग– वै कय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  ..मसाभा/४/का व/४३८/२०२०, द.१९/०६/२०२० 

    मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

        पपंर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये कोरोना बािधत व संशियत ण आढळुन येत 
आहेत. कोरोना बािधत व संशियत णांपासून रोगाचा सार थांब वणे व वर त ितबंधा मक 
उपाययोजना करणे आव यक आहे. कोरोना १९ मुळे अ य य थेत अस याची ल णे वेळ च 
समज यासाठ  मा.आयु , मा.सहा.आयु  (जनता संपक) व मा.अित.आरो य वै क य अिधकार  
यांचे एक ीत झाले या चचनुसार  नागर कांम ये जनजागृती होणेकामी महानगरपालीके या सव 
भाग े ाम ये मुख ठकाणी ले स लावणेत यावे असे िन त करणेत आलेले आहे. 

मा.आयु  यांचेकड ल द.२८.०५.२०२० चे मा य तावा वये १ दवसाची जा हर नोट स सी द 
करणेत आलेली होती. सदर नोट सीची मुदत द.०२.०६.२०२० दुपार  ३ वाजेपयत ठेवणेत आलेली 
होती. मुदती नंतर एकूण चार िन वदाकांरानी दरप क सादर केले होते. दरप क द.०३.०६.२०२० 
रोजी उघडले असता याम ये मे.वा हळकर ए टर ाईजेस यांचे दर लघु म र. .९.८० सव 

खचासह त .चौ.फूट या माणे ा  झालेले आहेत. यांचेकडून काम क न घेणेस एकूण 
र. .७,८४,०००/- एवढा खच येणार आहे. यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा १८.२६% ने कमी ा  
झालेले आहेत.लघु म िन वदाधारक मे.वा हळकर ए टर ाईजेस यांना र. .७,८४,०००/- चे  दर 

वकृत करणेत आलेले आहेत. मे.वा हळकर ए टर ाइजेस यांना र. .७,८४,०००/- (अ र  र. .सात 
लाख चौ-याऐंशी हजार फ ) पुरवठा आदेश देणेत आलेले आहेत. सदर खचास व संबंधीतांशी काय र 

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

---------- 
ठराव मांक – ७२०४      वषय मांक – ६ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग– व ुत, जशुके., से.२३ 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जशुके/ व/१/१५/२०२०, द.१८/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       म.न.पा. या वतीने जलशु करण क  से.२३ अंतगत नाग रकांना पाणीपुरवठा सुरिळत 
करणेसाठ पाणी पुरवठा वभागा या मागणीनुसार व वध पंप हाऊसम ये पं पंग मिशनर  बस वण,े 

यासाठ  वीजपुरवठा घेण,ेपं पंग मिशनर  वाढ यास वाढ व वीजभार घेणे व पं पंग मिशनर  
काया वत करणे इ. व पाची कामे केली जातात. स या म.न.पा.चे पाणी पुरवठा वभागाअंतगत 
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रावेत स.नं ९६ येथे पंप हाऊस कायरत असून ाहक मांक १७०१४९०६४७०० अ वये ी फेज उ चदाब 

वीज पुरवठा चालु आहे. सदर ठकाणचा वीज वापर हा पाणी पुरवठा करणेसाठ  होत अस यामुळे, वीज 

पुरवठा खंड त झालेमुळे नाग रकांना कर यात येणा-या पाणी वतरण यव थेमधे अडथळा येत आहे. 

सदर ठकाणी अखंड तपणे पाणी पुरवठा सु  राहणेकर ता वषयां कत ठकाणी पयायी उ चदाब वीज 

पुरवठा क न िमळणे कर ता म.रा. व. व.कं. यांचेकडे द.२०/९/२०१९ चे अजा वये मागणी केलेली होती. 
यानुसार म.रा. व. व.कं. यांनी यांचेकड ल िस ट म जनरेटेड इ ट मेट . १२२४ द.३/०३/२०२० अ वये 

यास मंजूर  दलेली आहे. सदर इ ट मेटनुसार म.रा. व. व.कं. यांस सदर कामाकर ता पयवे ण शु क व 

जीएसट  इ. असे एकूण र. .५८,९३५/- अदा क न, सदरचे काम म.न.पा माफत पूण करणेबाबत कळ वले 

आहे. तथा प सदरचे काम म.रा. व. व.कं. यां या पयवे णाखाली करणेत येत अस याने वर ल नमूद 

शु क म.रा. व. व.कं. यांस अदा करणे आव यक आहे. सदर कोटेशन शु क र. .५८,९३५/- (अ र  र.  

अ ठाव न हजार नऊशे प तीस फ ) खच रकमेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळणे आव यक 

आहे. सबब रावेत स. नं. ९६ पंप हाऊस ( ा. . १७०१४९०६४७००) येथे पयायी उ चदाब वीज पुरवठा 
घेणेकामी पयवे ण शु क व जीएसट  इ. असे एकूण र कम पये ५८,९३५/- (अ र  र.  अ ठाव न 

हजार नऊशे प तीस फ ) म.रा. व. व.कं. यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२०५      वषय मांक – ७ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग– आरो य मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचेकड ल प  .आमुका/३/का व/१६८/२०२०,  

       द.१९/०६/२०२० 

   मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

      आरो य मु य कायालयाकड ल सहा यक आरो यािधकार  यांचे वाहन .MH-14CL-248 (टाटा 
सुमो)या वाहनाचे टायर खराब झालेने नवीन यूबलेस टायस खरेद  करणेकामी मे.सीएट िल.,पुण े

यांचेकडून थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  केलेली आहेत. याकामी आले या य  खच 

र. .२८,१२८/- (अ र  र. .अ ठावीस हजार एकशे अ ठावीस फ ) यास काय र मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७२०६      वषय मांक – ८ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग– लेखा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .लेखा/३/का व/१०८/२०२०, द.२२/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .२४४ कोट  (अ र  र. .दोनशे च वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद करणेत आली 
असून याम ये संचलनतूट १३३.५८ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१४.५९ कोट  बसेस खरेद  
र. .३५.८३ कोट  व ई बस सबिसड  ६० कोट  असा अपे ीत खच गहृ त धर यात आलेला आहे. 
सदर रकमेतून र कम पये ९ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  र. .६९ लाख असे 
र. .०९.६९ कोट  (अ र  र. .नऊ कोट  एकोणस र लाख फ ) सन २०१९-२० या अंदा जत 
संचलन तूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे जून २०२० चे अदा करावयाचे 
अस याने व सदर बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२०७      वषय मांक – ९ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग– वै कय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  .मसाभा/ं४/का व/४४६/२०२०, द.२२/०६/२०२० 

    मा.अित. आयु (१) यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       मनपा णालयातील कोरोना वषाणू बािधत णांना आहार पुर वणेकामी दंनाक 
१३/२/२०२० रोजी या तावास मा.अित.आयु  सो. यांनी  मे. वॉिलट  केटस यांना जननी िशशु 
सुर ा योजनेअंतगत गरोदर माताना दे यात येणारा आहार याच दराने कोरोना णास 
देणेबाबत या तावास मा यता दलेली आहे. या माणे मे. वालीट  केटरस यांना पुरवठा 
आदेश .मसाभा/ं२/का व/१/२०१८ द.०३.०१.२०१८ अ वये र. .१००/- माणे आदेश देणेत 
आलेले होते. याचे बल दनांक ०१.०३.२०२०/ १३.०४.२०२० पयत र. .१,९२,०००/- चे खचास 
मा यता घेणे आव यक आहे.परंत ूसदर दर रा त नसलेने तसेच आहाराम ये बदल करणेत आलेने 

मा.आयु  यांचे दनांक ३०.०३.२०२० चे तावास र. .१५०/- एक दवसाचा आहार यास मा यता दलेली 
आहे. या दरा माणे यांना पुरवठा आदेश .मसाभा/ं२/का व/२४७/२०२० द.३०.०३.२०२० रोजी 
र. .१५०/- माणे आदेश देणेत आलेले आहेत. या माणे र. .८,३१,३१०/-  चे खचास मा यता घेण े

आव यक आहे. मा.अित.आरो य वै क य अिधकार  यांनी जेवणाचे पँक ंग चांग या दजाचे तसेच १ 
अितर  भाजी देणेसंबंधी सूचना केले या हो या या माण ेमा.आयु सो यांनी दनांक १४.०४.२०२० चे 

तावास जेवणाचा दर र. .१५०/- ऐवजी र. .२५०/- देणेस मा यता दलेली आहे. सबब, जेवणाचा दर 

र. .१०० माणे एकूण खच र. .१,९२,०००/- र. .१५०/- माणे एकूण र. .८,३१,३१०/- आ ण र. .२५० 

माणे एकूण खच र. .४०,००,००० अंदाजे खच असे एकूण  र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास 
लाख फ ) कंवा येणा-या य  खचास काय र मा यता व संबंधीतांशी काय र करारनामा करणेस 

मा यता देणेबाबत मा.अित. आयु (१) यांची मागणी असली तर , तुत कामासाठ  
र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) पयतचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
यापुढे खच झा यास मा यतेसाठ  वतं  ताव मा. थायी सिमतीपुढे सादर करणेस मा यता 
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देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७२०८      वषय मांक – १० 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग– मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  .मा य/िश/३/का व/९७/२०२०, द.२४/०६/२०२० 

    मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक व ालयातील सन २०२०-२०२१ चा शै णक वषात 
इय ा ५ वी ते इय ा १० वी या मराठ , इं जी, ऊद ुमा यमासाठ  एकुण ४१०६८ िमक पु तके 
थेट प दतीने खरेद कामी महारा  रा य पा यपु तक िनिमती  व अ यास म संशोधन मंडळ, 
बालभारती, पुण े यांना आगाऊ र. .२१,९९,१५३/- (अ र  र. .एकवीस लाख न या णव हजार 
एकशे ेप न फ ) खचास कंवा    येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७२०९      वषय मांक – ११ 
दनांक – १०/०७/२०२०       

सुचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव –  

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .६३ द.२२/०६/२०२० बाबत 
वषय .११ द र  दाखल करणेत येत आहे 

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

 
ठराव मांक – ७२१०      वषय मांक – १२ 
दनांक – १०/०७/२०२०       

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

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव –  

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .६६ द.२२/०६/२०२० बाबत 
वषय .१२ द र  दाखल करणेत येत आहे 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२११      वषय मांक – १३ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 

सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  .मुलेप/६/का व/५०/२०२०, द.२३/०६/२०२० 

    मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम१०५(१) अ वये लेखा प र ण वभागाकड ल माहे 

माच, ए ल, मे २०२० अखेर संपणारा मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा पर क यांनी 
.मुलेप/६/का व/५०/२०२०, द.२३/०६/२०२० अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२१२      वषय मांक – १४ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 

सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  .मुलेप/६/का व/४९/२०२०, द.२३/०६/२०२० 

    मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखा प र ण 
वभागातील द.०१.०६.२०२०  ते  द.१४.०६.२०२० अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/४९/२०२०, द.२३/०६/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२१३      वषय मांक – १५ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आमुका/११/का व/१४१/२०२०, द.२५/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहरात को वड 19 या संसगज य आजारामुळे आरो य 
वषयक आप कालीन प र थती िनमाण झालेली आहे. सदर आजाराचा ादु भाव रोख यासाठ  
कंटे मेट झोन ( ितबंिधत े ) तसेच झोपडप ट  भागाम ये आरो या या सोई या  ीने 
तातड ने पोटबल टॉयलेट उपल ध क न देणे आव यक अस याने, थेट प दतीने मे. िस युअर 
आयट  फॅिसिलट  मॅनेजमट ा.ली. यांचेकडुन ित युिनट र. .१२७५/- एक दवसा कर ता या 
दराने एकूण २० नग पुर वणेस आदेश देणेत आले आहेत. तसेच सदर संसगज य आजाराचा 
ादुभाव कती कालावधीकर ता असेल हे सांगता येणे श य नसलेने, या पुढे को वड 
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प र थतीम ये आव यकतेनुसार मागणी माणे पुरवठा करणेकामी य  होणा-या खचास तसेच 

मे. िस युअर आयट  फॅिसिलट  मॅनेजमट ा.ली. यांचे बरोबर या कामाचा अट शत सह करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७२१४      वषय मांक – १६ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – अ े य, आरो य 

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

संदभ –मा. े य अिधकार  यांचेकड ल प  .अ ेका/आ-२/का व/२५०/२०२०, द.२४/०६/२०२० 

   मा. े य अिधकार  याचंी िशफारस वचारात घेवून – 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ- े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत ड य/ू 
मले रया आजारांचा ाद ु ् भाव रोख यासाठ  डास िनयं ण उपाययोजना राब वणेत येतात. याम ये 
कटकनाशक औषधांची फवारणी करण,े औ णक धुर करण करणे याचा समावेश आहे. औ णक 
धुर कण कामासाठ  ३ पक अप हॅन/ र ा टे पो वाहने भा याने पुर वणेकामी या 
कायालयाकड ल िन वदा नोट स मांक ९/२०१८-१९ अ वये िन वदा िस  करणेत आ या हो या. 
यास अनुस न ा  िन वदांपैक  मे. रामचं  ए टर ायजेस, कामगारनगर, पंपर -४११०१८ यांनी 

कामाचे अंदाजप क य र. .६,६४,६५०/- पे ा १६.१७% कमी (र. .५,५७,१००=६५) सादर केलेला 
दर (र. .५९५=१९ ित वाहन ित दन) सवात कमी अस याने आदेश मांक अ ेका/आ.-
२/का व/६२९/२०१९ द.०२/०७/२०१९ अ वये यांची द.०३/०७/२०१९ पासून एक वष 
कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली आहे. सदर कामाची मुदत दनांक 
०२/०७/२०२० रोजी संपत आहे. सदरची िन वदा कायवाह  ता वत आहे. तथापी यासाठ  
काह  कालावधी लागणार अस याने कामाची िनकड वचारात घेता सदरचे कामास मुदतवाढ देणे 
आव यक अस याने मे.रामचं  ए टर ायजेस यांना मा य िन वदा दराने हणजेच र. .५९५=१९ 
ित वाहन ित दन या माणे ३ वाहने दनांक ३/७/२०२० पासून ितन म हने अथवा न वन 

िन वदा कायवाह  पुण होवून कामाचे आदेश देईपयतच ेकालावधीसाठ  मुदतवाढ देणसे व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .१,३९,२७५/- (अ र  र. .एक लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे पं याह र 
फ ) अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत मा. े य अिधकार  यांची मागणी सली तर , 

तुत कामासाठ  र. .१,३९,२७५/- (अ र  र. .एक लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे पं याह र 
फ ) पयचे खचास मा यता देणेत येत आहे. यापुढे खच झा यास मा यतेकामी वतं  ताव 
मा. थायी सिमती पुढे सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२१५      वषय मांक – १७ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  .पाप/ुका व/६/२८८/२०२०, द.२३/०६/२०२० 

    मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 रा हल 
या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२१६      वषय मांक – १८ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आमुका/४/का व/२१९/२०२०, द.२५/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड शहराम ये सावजिनक ठकाणी थुंकणा-या य ंवर घनकचरा यव थापन 
िनयम, २०१६ अ वये र. .१५०/- इत या रकमेचा दंड आकारणेकामी आदेश .आमुका/४/ 
का व/१५९/२०२० द.११/०३/२०२० अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार 
महापािलके या आरो य वभागामाफत सावजिनक ठकाणी थुंकणा-या नाग रकां व द दंडा मक 
कारवाई कर यात येत आहे. मा. वभागीय आयु , पुण ेयांनी द.२२/०६/२०२० रोजीचे अधशासक य 

प ा ारे मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना सावजिनक ठकाणी वारतांना मा क प रधान 

न करणा-या य ं व द र. .५००/ १००० इत या रकमेचा दंड आकार याचे तसेच सावजिनक ठकाणी 
पान, तंबाख,ू गुटखा खाऊन कंवा यािशवायह  थुंक यास र. .५००/ १००० इत या रकमेचा दंड 

आकार याबाबत यो य व व हत आदेश पा रत कर याचे सूिचत केलेले आहे. स थतीत मनपामाफत 

मा क प रधान न करणा-या य  ं व द र. .५००/- इत या रकमेचा दंड आकार यात येत असून 

पंपर  िचंचवड शहरा या काय े ाम ये सावजिनक ठकाणी थुंक यास आदेश .आमुका/४/ 
का व/१५९/२०२० द.११/०३/२०२० अ वये र. .१५०/- इतक  र कम दंड हणून आकार यात येत आहे. 

यामुळे मा. वभागीय आयु  यांनी केले या सूचनेनुसार सावजिनक ठकाणी थुंक यापोट  आकार यात 

येणार  दंडाची र कम र. .५००/- अथवा र. .१०००/- पयत वाढ वणे आव यक आहे. शहराम ये 

सावजिनक ठकाणी वावरतांना मा क प रधान न करणा-या य ं व द र. .५००/- इत या रकमेचा 
दंड आकार यात येत असून  शहराम ये वाढता को वड–१९ वषाणूचा ाद ुभाव ल ात घेता नाग रकांम ये 
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सावजिनक ठकाणी थुंक यास ितबंध करणेकामी सावजिनक प रसराम ये थुंकणा-या य ं व द 

र. .५००/- इत या रकमेचा दंड आकारणे आव यक आहे. सबब पंपर  िचंचवड शहरा या काय े ाम ये 

सावजिनक ठकाणी पान, तंबाख,ू गुटखा खाऊन कंवा यािशवायह  थुंक यास अशा य ं व द 

र. .५००/- इत या रकमेचा दंड आकारणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२१७      वषय मांक – १९ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – ब े य, व ुत 

सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  .ब ेका/ व/िच२/७६/२०२०, द.१९/०६/२०२० 

    मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके तफ िचंचवड येथे तालेरा णालयाची जुनी  इमारत पाडुन 
न वन इमारतीचे व ता रकरण करणेचे बांधकाम चालु आहे. सदर ठकाणी तालेरा णालयाचे 
इमारतीस यापुव  आपणातफ उ च दाब वज पुरवठा करणेत आला असून मनपा एच.ट . ाहक 
.१७०१४९००४३७१ असुन या पुव  एकुण व ुत भार १४९५ KW /६०० KVA मंजूर आहे. परंतु 

न वन इमारती या बांधकाम/ आराख या नुसार १२०० KVA चे आव य ा आहे. या माणे 
म.रा. व. व.कं. िल.कं. कडून ा  फम कोटेशनचा तपशील खालील माणे. 
 

अ. . वज मीटरचे ठकाण ाहक मांक फम कोटेशन .व द. िन वळ देय र.  

१  तालेरा णालय,िचंचवड १७०१४९००४३७१ २४१७४२६६ द.२१.१२.२०१९ ३०१७४१० 

  
तर , तालेरा णालयाचे न वन इमारतीस  वाढ व व ुत भाराचे र. .३०,१७,४१०/-   

(अ र  र. .तीस लाख सतरा हजार चारशे दहा फ ) म.रा. व. व.कं.स अदा करावे लागणार 
असुन सदरचा खच हा व ुत मु यकायालय वभागाचे  ट लाईट बल या लेखािशषावर 
कर यात आला आहे. तर  सदर कामाचे व खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२१८      वषय मांक – २० 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – थाप य क मु य 

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

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/२३०/२०२०, द.२६/०६/२०२० 

    मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .89/1/2019-20 अ वये भाग .९ येथील ने  

णालय इमारत व इतर इमारतींसाठ  फन चर यव था करणे व अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.अ य 
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मंजुभाऊ रोडे िन.र. .55,34,923/- (अ र  र. .पंचाव न लाख चौतीस हजार नऊशे तेवीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,28,923/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,28,923/- पे ा 29.05% कमी हणजेच 

र. .39,22,771/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,000/- = एकुण 

र. .39,28,771/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

ठराव मांक – ७२१९      वषय मांक – २१ 
दनांक – १०/०७/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . वमुका/३/का व/६२/२०२०, द.२६/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन जाह र 
कर यात आले व संचारबंद  लागू कर यात आली. सन २०१९-२० म ये एकूण १०५ कामांची बले 
अदा करणे लं बत होती. परंतु वर ल आप कालीन प र थीमुळे सदरची बले अदा करता आलेली 
नाह . पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० मधील व यापूव या 
चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतांस अदा करणे आव यक आहे. सोबत कामिनहाय 
याद  जोडणेत आली आहे.  

 अ. . वभागाचे नाव कामांची सं या अदा करावयाची र. . 

१ व ुत मु यालय १ ५,६३,९७६/- 

२ अ मु यालय( व) ५ २१,३६,६४३/- 

३ ब मु यालय( व) ९ ५२,३१,२३३/- 

४ क मु यालय( व) १६ १,५९,७०,३९४/- 

५ ड मु यालय( व) १० ८१,२६,०७९/- 

६ ई मु यालय( व) १५ २,२९,९३,०१७/- 

७ फ मु यालय( व) २१ २,१९,८०,९०६/- 

८ ग मु यालय( व) ११ ४४,७७,८७१/- 
९ ह मु यालय( व) १२ ५५,५४,३८२/- 

१० दुरसंचार २ ९,३७,११५/- 

११ मुंबई पुणे र ता ३ ८,७६,९७१/- 
                             एकूण १०५ ८,८८,४८,५८७/- 
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तर  वर ल त यात नमूद केलेनुसार अदा करावया या बलांना महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ अ वये मा यता देणते येत आहे.   

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

 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 
                                                 (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
                                                          सभापती 
                                                        थायी सिमती 
                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                      पंपर  - ४११ ०१८  
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक - नस/३/का व/६५७/२०२० 

दनांक – १३/०७/२०२० 
         

                                                                                                     
                                                  (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                        नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                     पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाहसाठ . 
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( .पाप/ुका व/०६/२८८/२०२० द.२३/०६/२०२० वषय .१७ चे लगत) 

 


