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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – २०२ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक – ०६/०१/२०२१                                   वेळ – दु .०२.३० वा. 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
०६/०१/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा. सद य 
सभागृहात उप थत होते.  
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश 
३. मा.लांडगे राज  कसनराव 

  

          यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.अ जत पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव,  मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य 
लेखा व व  अिधकार ,  मा.चारटणकर, मा.िचतळे,  मा.लोणकर – उप आयु ,  मा.भालकर, 
मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता,  मा.बोदडे – सहा यक आयु , मा.गायकवाड – मु य 
उ ान अिध क, मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण) मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ता 
YCMH, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.पवार, मा.वाघुंडे, 
मा.काळे – कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप – कामगार 
क याण अिधकार , मा.बहुरे, मा.हराळे, मा.देशमुख, मा.पानसरे, मा.कोळप, मा.गावडे, मा.तायडे – 
शासन अिधकार  तथा भार  े य अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.जर डे 

– सुर ा अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार  हे 
अिधकार  उप थत होते.  

 --------- 
मा.सभापती –   सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 

सदरची सभा शु वार दनांक ०८/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.०० 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 – २०२ 
(सभावृ ांत) 

( द.०६/०१/२०२१ दु .२.३० वा. ची तहकूब सभा ) 
 

 

दनांक – ०८/०१/२०२१                                 वेळ – दु . ०२.०० वा. 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०६/०१/२०२१  दुपार  २.३० 
वा. ची तहकूब सभा शु वार दनांक ०८/०१/२०२१ रोजी दु .०२.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती. सदर सभेत खालील माणे स मा. सद य सभागृहात उप थत होते.  
 

 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
३. मा.संतोष बबन कांबळे  
  

          
        यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव,  मा.बोदडे – सहा.आयु , मा.जरांडे – सुर ा 
अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते.  
 

 --------- 
 
मा.सभापती –   सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 

सदरची सभा बुधवार दनांक १३/०१/२०२१ 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 – २०२ 
(सभावृ ांत) 

( द.०६/०१/२०२१ दु .२.३० व द.०८/०१/२०११ द ु .२.०० वा. ची तहकूब सभा ) 
 

 

दनांक – १३/०१/२०२१                                  वेळ – दु . ०२.१५ वा. 
         

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०८/०१/२०२१  द ुपार  २.०० वा. 
ची तहकूब सभा बुधवार दनांक १३/०१/२०२१ रोजी दु.०२.१५ वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर 
सभेत खालील माणे स मा. सद य सभागृहात 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.कलाटे राहुल तानाजी 
८.  मा.कदम शिशकांत गणपत  
९.  मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०. मा.संतोष बबन कांबळे 
११. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
१२. मा.बुड सुवणा वकास 
१३. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१४. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
१५. मा.सुल णा राजू धर 
  

          यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.अ जत पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव,  मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क,  मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य 
लेखा व व  अिधकार , मा.चारटणकर, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप 
आयु , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता,  मा.बोदडे, मा.आगळे, मा.देशमुख – 
सहा यक आयु ,  मा.गायकवाड – मु य उ ान अिध क, मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक 
िश ण), मा.पाट ल – ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण), 
मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै कय अिधकार , 
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मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, 
मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.वाघुंडे, 
मा.काळे – कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशु वै कय अिधकार , मा.बहुरे, मा.गावडे, मा.हराळे, 
मा.देशमुख, मा.पानसरे, मा.तायडे – शासन अिधकार  तथा भार  े य अिधकार , मा.गोफणे – 
आरो य अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  उप थत होते.  

 --------- 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक – मा.शिशकांत कदम                                 अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
       मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२०१) द.३०/१२/२०२० दु.२.३० वा. झाले या  
        सभेतील वषय .४५ ठराव .७९६३ द.३०/१२/२०२० वगळून सदरचा सभावृ ांत  
        कायम करणते यावा. 
 
सभापती - मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२०१) द.३०/१२/२०२० दु.२.३० वा. झाले या  
          सभेतील वषय .४५ ठराव .७९६३ द.३०/१२/२०२० वगळून सदरचा सभावृ ांत  
          कायम करणते येत आहे. 

                       ---------- 
 
ठराव मांक – ७९६७      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/३८५/२०२०, द.१६/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  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) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  व वध ठकाणी देखरेखीखाली असणा-या (Institutional Quarantine) व Covid Care Center 

येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा 
उपल ध क न देणेकामी र. .250/- ित दन ित य  (अ र  र. .दोनशे प नास फ ) या माण े

द.11/05/2020 ते द.16/07/2020 अखेर मे.टॅब कचन यांना अदा करा या लागणा-या र.  50,14,990/- 

(अ र  र. .प नास लाख चौदा हजार नऊशे न वद फ ) चे खचास काय र मा यता व मे.टॅब कचन, बाणेर 

रोड, पुण े45 यांचेबरोबर काय र करारनामा क ण घेणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
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ठराव मांक – ७९६८      वषय मांक – ०२ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभां/१५/का व/४३५/२०२०, द.१४/१०/२०२० 

       वषय – आ णासाहेब मगर टे डयम को वड हॉ पीटल येथील जेवण व ना ा यांचे बल अदा  

               करणेबाबत... 
       वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७९६९      वषय मांक – ०३ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – वै कय मु यालय  

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/३३४/२०२०, द.२१/१०/२०२० 
       वषय - Covid 19 Jumbo Facilities Center उभारणेबाबतचा िनधी िमळणेबाबत..  

वषय मांक ०३ चा वचार दनांक २७/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ७९७०      वषय मांक – ०४ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – लेखा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०३/का व/१७९/२०२०, द.२१/१०/२०२० 
       वषय – कोरोना महामार या पा भूमीवर पीएमपीएमएल ला अित र  िनधी उपल ध क न  
               देणेबाबत... 

      वषय मांक ०४ चा वचार दनांक २७/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ७९७१      वषय मांक – ०५ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग–बांधकाम परवानगी व अनिधकृत  

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .बाप/०१/का व/२२४/२०२०, द.०३/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .03/02/2020-2021 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील अ, ब, क, ड, ई, फ, ग व ह या े ीय कायालयाअंतगत अनिधकृत 
बांधकामावर व अित मणावर कारवाई करणेकामी व वध कारची यं सामु ी पुर वणेकामी (२०२०-
२०२१) मे.समीर एंटर ायजेस िन.र. .2,48,87,923/- (अ र  र. .दोन कोट  अ ठेचाळ स लाख 
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स याऐंशी हजार नऊशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .2,48,87,923/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,48,87,923/- पे ा 24.24% कमी हणजेच र. .1,88,55,090/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,88,55,090/- 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 बधंनकारक 

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 – ७९७२      वषय मांक – ०६ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/४६८/२०२०, द.०२/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  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) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाययोजना कर यासाठ  मनपा माफत थापन केले या  Covid Care Center व Institutional 

Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना वमनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना .10/2020-21 अ वये ा  
झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत 
आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या 
लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे 
या पैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानसुार सबंिधत को वड केअर सटरचे 
पा क अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .17,36,100/- (अ र  
र. . सतरा लाख छ ीस हजार शंभर फ ) चे खचास काय र मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल 
राजवधन यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९७३      वषय मांक – ०७ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/४६९/२०२०, द.०२/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द.14/03/2020 
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आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व 
कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाययोजना कर यासाठ  मनपा माफत थापन केले या  Covid Care Center व Institutional 

Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना वमनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना .10/2020-21 अ वये ा  
झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत 
आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार परुवठादारांना अदा करा या 
लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे 
यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे 
पा क अहवाल वचारात घेऊन नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .78,57,000/- (अ र  
र. . आ याह र लाख स ाव न हजार फ ) चे खचास काय र मा यता व पुरवठादार मे.अ नामृत 
फाउंडेशन यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९७४      वषय मांक – ०८ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – वाहन दु ती कायशाळा  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .काशा/३/का व/३९८/२०२०, द.२१/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड मनपाकड ल सव वभागा या वग १ वग २ चे अिधकार  यांना पंपर  िचंचवड 
मनपामाफत कायालयीन वापराक रता कार व सुमो या कारची वाहने दली आहेत.  स  थतीत 
मनपा कडे कार या कारची ४८ वाहने आहेत व सुमो या कारची ५० वाहने कायरत आहेत व 
स या मानधन घेतलेले वग १ चे अिधकार  यांचेक रता ०६ वाहने व देय अिधकार  यांचेक रता ४ 
वाहने असे १० वाहने  व मानधन घेतलेले वग २ चे अिधकार  यांचेक रता ०२ सुमो व १४ सुमो वाहने 
बंद असे १६ वाहनांची आव यकता आहे. मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश . शा/११/का व/१७०/ 
२०२० द.३०/०३/२०२० अ वये मनपाकडे वाहने उपल ध नसलेस न याने वाहने खरेद  न करता 
बा ोता ारे भाडेत वावर वाहने उपल ध क न घेणेबाबत  धोरण िन छत करणेत आले आहे. 
यानुसार वाहने भाडे त वावर घेणेकामी तीन वष कालावधीकर ता एज सी िन त करणेकामी ई-िन वदा 

नोट स . ३/२०२०-२०२१ वतमानप ाम ये तसेच ऑनलाईन प तीने िस  क न दर माग वणेत आलेले 

असून सदरची िन वदा दनांक २८/१०/२०२० रोजी उघडणेत आलेली आहे. 

१) कामाचे व प:- पंपर  िचंचवड मनपाचे वापराक रता भाडे त वावर वाहने घेणेबाबत. 
२) िन वदा र. .:- १,५२,४४,०५२/- 
३) िन वदा सुचना .  -  ३/२०२०-२०२१ 
४) िन वदा िस  द. ०७/०८/२०२० ते द.०३/०९/२०२०  

५) जाह रात िस  वतमानप ाचे नाव  – १)दै.पु यनगर  २) दै.बहुजनर  लोकनायक     
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                                  ३) दै. व दपण ४) सा.माझी सखी सोबती   

                                  ५) सा.जन ेम 

६) िन वदा उघडलेचा द. – २८/१०/२०२० 

७) ा  िन वदा –  एकूण १२ िन वदा ा  यातील ७ पा  ५ अपा  
 
 
 
 

                   
     ८) 
लघु म 
िन वदाधार
क – सोबत 
जोडले या 
प ा माण े 

                                       १) अ.  १ ते १० क रता -    मे.जे के टुर ट & ा सपोट 

   २) अ.  ११ ते १२ क रता -  मे. वयंभु ा सपोट 

    ३) अ.  १३ क रता -   मे.अ दा ांसिलंक ा.िल       

  मनपाक रता पुढ ल तीन वष कालावधीक रता भाडेत वावर वाहने घे याबाबत  

एज सी िन त करणेकामी िन वदा सुचना . ३/२०२०-२०२१ ई-टड रंग ारे िस  क न दर 
माग वणेत आले असून याम ये 

                  १) अ.  १ ते १० क रता - मे.जे के टुर ट & ा सपोट 

                  २) अ.  ११ ते १२ क रता - मे. वयंभु ा सपोट 

                  ३) अ.  १३ क रता -  मे.अ दा ांसिलंक ा.िल 

 यांचे दर कमी अस याने यांना इकड ल दर कमी करणेबाबत प यवहार करणेत  
आला आहे. एज सीने सादर केलेलेदराचा त ा सोबत सादर केला आहे.  

      प  अ मधील दर तीन वषाक रता वीकृत क न या दरानुसार वाहने 
भाडेत वावर घेणेचे काम हे लघु म दर धारक एज सी कडून 

        अ.  १ ते १० क रता -  मे.जे के टुर ट & ा सपोट     र. .१,४२,४४,०५२/- 
        अ.  ११ ते १२ क रता - मे. वयंभु ा सपोट  र. .५,००,०००/- 
        अ.  १३ क रता -   मे.अ दा ांसिलंक ा.िल र. .५,००,०००/- 

िन वदा खच मयादेत (र. .१,५२,४४,०५२/-) करारनामा क न घेणेस मा यता देणेची मा.आित.आयु (२) 
यांची मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागात िचफ केिम ट 
पद कायरत आहे.  पाणीपुरवठा वभागातील जलशु द करण क ामाफत जलशु द करण येसोबत 
शहरातील नागर कांना पुर व या जाणा-या पाणी नमु याची तपासणी करणेसोबत नाग रकांकडून 
येणा-या वेगवेगळया प रसरातील दु षत पा या या त ार  तपासणीचे कामकाज केले जाते.  सदर 
त ार  ाधा याने तपासून याची मा हती संबंिधत भागातील पाणीपुरवठा वभागाकडे कळ व यात 

१) मे.अ दा ांसिलंक ा.िल पा  ७) मे. ी भैरवनाथ ॅ ह स पा  

२) मे.इगल कास अपा  ८) मे. ीपाद म ट ोड ट एलएलपी अपा  

३)मे.ए सी युट ह कार रटल स हसेस पा  ९) मे.सोनाली टुस & ॅ ह स अपा  

४) मे.जे के टुर ट & ा सपोट पा  १०) मे. ु ी टुस & ॅ ह स अपा  

५)मे.सहानी टुस  & रट स पा  ११) मे. वयंभु ा सपोट पा  

६)मे.एस ऐ ॅ ह स पा  
१२) मे. व णु ु पा कामगार मोटार व वाहतुक 
सहकार  सं था अपा  
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येते.  जेणेक न दु षत पा यामुळे होणारे जलज य आजार रोखणेस मदत होते. तसेच पंपर  
िचंचवड शहरा या पवना व इं ायणी नद या पा याची गुणव ा वेळोवेळ  तपासणी केली जाते. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागात िचफ केिम ट वग १ चे पदावर एक अिधकार  
कायरत आहे.  सदर अिधकार  यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधील महापािलके या 
सव े ीय कायालय, दवाखाने, णालये, करसंकलन कायालये, मा यिमक व ाथिमक शाळा, 
नागर कांकड ल त ार  व न ांचे पाणी गुणव ा तपासणी यासार े कायालयीन दैनं दन व पाचे 
इतर कामकाजासाठ  येण-ेजाणे क रता एक वाहनाची आव यकता आहे.  या माणे जलशु द करण 
क  िचफ केिम ट यांचेक रता एक कार वाहन भाडेत वावर उपल ध क न देणेस तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान वभागामाफत सीएसआर क ाचे कामकाज सु  
असून सदर क ामाफत एक सीएसआर ए सपट व एक सीएसआर सहा यक स लागार यांची 
नेमणूक करणेत आलेली आहे.  सीएसआर अंतगत महानगरपािलकेस अ ापपयत अंदाजे र. .२५ 
कोट  इतक  मदत ा  झालेली आहे.  सदरचे नेमणेत आलेले सीएसआर ए सपट व सीएसआर 
सहा यक स लागार यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील व काय े ाबाहेर ल खाजगी 
कंप या, सं था, लघुउ ोग व इतर यावसाियक सं था या  ठकाणी जाण-ेयेणे क रता एक सुमो 
वाहनाची आव यकता आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान वभागाम ये वग 
१ चे पदावर ३ मा हती व तं ान अिधकार  कायरत आहेत.  सदर अिधकार  यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका काय े ाम ये महापािलके या सव े ीय कायालय, दवाखाने, णालये, करसंकलन 
कायालये, मा यिमक व ाथिमक शाळा, नागर  सु वधा क े व इतर संबंिधत आ थापना या 
ठकाणी सॉ टवेअर, हाडवेअर नेटवक ग, कने ट ह ट  इ. कामकाज व माट िसट  अंतगत करणेत 
येत असले या क पां या संगणक य कामकाजासाठ  तसेच दैनं दन व पाचे इतर कामकाजासाठ  
जाणे-येणे क रता येक १ वाहन या माणे ३ कार वाहनांची आव यकता आहे. या माणे 
सीएसआर क ाक रता १ सुमो वाहन व मा हती तं ान अिधकार  यांचेक रता ३ कार वाहने असे 
एकूण ४ वाहने भाडेत वार उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९७५      वषय मांक – ०९ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार  

सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभां/०८/का व/१८४१/२०२०, द.२२/१२/२०२० 
       मा.उप आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोनाचा ाद ुभाव रोख यासाठ  स ाची अपवादा मक व गंभीर  प र थती िनमाण झाली 
अस याने “कोरोना“ आजाराचा ाद ुभाव ल ात घेता, याचा मुकाबला कर याक रता आव यक असणा-या 
अ याव य़क व तातड ची बाब हणुन भारतीय साथरोग ितबंधा मक कायदा 1897 व महापािलका 
अिधिनयम कलम 63(6)  मधील तरतुद वचारात घेता वर ल संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , 

ितबंधा मक उपाय करणे आव यक असलेने महानगरपािलके या ह तील कोरोना वषाणूचा होत असलेला 
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सार रोखणे बाबत या उपाय योजनांसाठ  60 वषावर ल सव ये  नाग रकांना यांची ितकार श  

वाढ व यासाठ  B-Complex with zinc Capsule खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची ई.िन.सु. .5/2020-21 

अ वये लघु म िन वदाकार मे.ऑ टन हे थकेअर, हडपसर, पुण ेयांचेकडुन ा  झालेला िन वदा लघु म दर 

र. .0.848 ती Capsule वकृत कर यात आलेला असुन यानुसार 15,00,000 नग खरेद  कर ता 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. Capsule खरेद  करणेकामी एकूण 

र. .12,72,000 + GST इतका खच होणार अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
 
ठराव मांक – ७९७६      वषय मांक – १० 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/५१४/२०२०, द.२२/१२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

     मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/9/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील रावेत व 

कवळे भागातील मशानभुमी मधील दु ती व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवकुमार 

कं शन िन.र. .44,94,221/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख चौ-या णव हजार दोनशे एकवीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,64,221/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,64,221/- पे ा 38.99% कमी हणजेच र. .27,23,621/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .20,347/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण र. .27,73,968/- 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 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 

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 – ७९७७      वषय मांक – ११ 
दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/फामा/ टो/का व/१८४/२०२०,  

       द.२४/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपाचे वाय.सी.एम. णालयासह सव दवाखाने/ णालये यांना आव यक 

औषधे/सा ह य म यवत  भांडार वभागामाफत खरेद  क न पुर वली जातात.परंत ु काह  अपवादा मक 
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प र थतीत काह  औषधे/सा ह याचा पुरवठा म यवत  भांडार वभागाकडुन न झालेस णालयीन सेवेत 

अडथळा होऊ नये हणुन अशा तातड ने लागणा-या औषधे/ सा ह याचे खरेद साठ ,वाय.सी.एम. णालया 
माफत ई.िन वदा .१/२०१९-२० वायसीएम औषध भांडार अ वये िनवीदा िस  करणेत येऊन, ँडेड 

औषधांचे M.R.P. वर १५.५०% सुट, जेनेर क औषधांचे M.R.P. वर ५६.७०% सुट व सज कल सा ह याचे 

M.R.P. वर ५४.००% सुट या दराने  मे.कोठार  मेड कल, संत तुकाराम नगर, पंपर , मे. बी अलकेअर 

सव सेस ा.िल., वाय.सी.एम.हॉ पीटल, पंपर , व मे.ओमनी हे थकेअर, िसट  केअर फामसी, पंपर  ा 
तीन एज सीस दरकरारा नुसार खरेद कामी, िन त करणेत आ या आहेत, याकर ताचे र. .एक कोट चे 

अंदाजीत खचास  मा. थायी सिमती सभा यांचेकड ल ठराव .६६३४ द.०५/०२/२०२० अ वये सदर 

पुरवठाधारकांना दोन वष कालावधी क रता पुरवठा आदेश िनगत करणेस व या अनुषंगाने येणा-या य  

खचास मा यता दलेली आहे, यानुसार उपरो  नमुद िनवीदाधारकांनी िनवीदे ारे िन त केले या दराने 

तातड क औषधे/सा ह याचा पुरवठा करणेकामी करारनामा क न दला असलेने िनवीदाधारकांना, दोन वष 

कालावधीसाठ  आदेश . वायसीएमएच/फामा/ टो /का व/५०/२०२०, द.०१/०४/२०२० अ वये पुरवठा आदेश 

िनगत करणेत आला आहे.  कोरोना हायरस मुळे उ वणा-या कोवीड-१९ या साथी या आजाराचे  णांवर 

उपचार करणेकामी वाय.सी.एम णालयासह म.न.पा.चे ईतर णालयांतगत वलगीकरण क सु  करणेत 

आले असुन, तसेच म.न.पा.तफ ऑटो ल टर व अ णासाहेब टे डयम येथे कोवीड-१९ ज बो हॉ पीटल सु  

करणेत आले असुन या सव वभागांम  े  दाखल कोवीड-१९ णांवर उपचार करणेकामी, आव यक 

औषधे/सा ह याचा पुरवठा  म यवत  औषध भांडाराकडुन करणेत येत असुन, कोवीड-१९ या आजारावर 

उपचार करणेक रता आव यक काह  औषधे/सा ह ये  म यवत  भांडारा कड ल औषधे/ सा ह ये खरेद  

िनवीदेत समा व  नसलेमुळे, तसेच लॉकडाऊन मुळे  म यवत  भांडाराकड ल पुरवठाधारकांकडुन औषधे/ 

सा ह याचा मागणीनुसार पुरेशा माणात पुरवठा होत नसलेमुळे ण सेवेत अडथळा िनमाण होऊ नये या 
क रताकोवीड-१९ चे णांवर उपचार करणे क रता आव यक औषध/सा ह य उपल ध क न देण े म ा  

असलने, अशी तातड ने आव यक औषधे/सा ह ये माहे ए ील २०२० पासुन तातड ने आव यक 

औषधे/सा ह ये खरेद  िनवीदे अ वये नेमणुक केले या पुरवठाधारकांकडुन उपल ध क न देणेत येत असुन, 
वभागांचे मागणीनुसार आव य े  माण े पुरवठाधारकांना औषधे/सा ह याचा पुरवठा करणेकामी, वेळोवेळ  

पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले आहेत.   िनवीदेची मा य र कम पये एक कोट  मधुन िन वदाधारकांनी 
पुरवठा केले या औषधे / सा ह यांचे माहे जुल ै२०२० पयतचे  बलांची अदायगी  करणेत आली असुन,याकामी 
र. .९९,४३,५०९/- खच  पडले आहेत, माहे ऑग ट २०२० ते नो हेबर २०२०आखेर पयत िनवीद धारकांना 
िनगत केले या पुरवठा आदेशांनुसार मे.कोठार  मेड कल यांना अंदाजे र. .१,२३,६९,८४०/- मे. बी अलकेअर 

सव सेस ा.िल.यांना र. .७४,७५,११४/- व मे.ओमनी हे थकेअर यांना र. .१,१०,००,०००/- एकुण 

र. .३,०८,४४,९५४/- या रकमे या बलांची अदायगी होणे बाक  आहे, िनवीदा .१/२०१९-२० वायसीएम 

औषध भांडार,या िनवीदेची मुदत ३१/०३/२०२२ पयत असलेने या िनवीदे अ वये मा य खचाम य ेअंदाजे 

र. .३,५०,००,०००/- (अ र  र कम तीन कोट  प नास लाख फ ) इतक  वाढ अपे ीत असलेने सदर  वाढ व 

खचास मा यता घेणे आव यक आहे. कोरोना या संसगज य रोगामुळे, अचानक उ वले या प र थीतीत 

कोवीड-१९ आजार त णांवर उपचार करणेसाठ  तातड ने औषधे खरेद  करावी लाग याने,भारतीय 

साथरोग अिधिनयम १८९७,सावजिनक आरो य वभाग,अिधसुचना द.१३/०३/२०२०, आप ी यव थापन 
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कायदा कलम ४१ व ५०,महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६),कलम ६७(३)(क) नुसार व रल माणे 
वाढ व खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९७८      वषय मांक – १२ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – जशुके से. .२३ पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/१८९/२०२०, द.२२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       जलशु द करण क  से. .२३ येथील यं णा संपूण शहरास पाणीपुरवठा कर यासाठ  २४ तास 
कायरत असते. जलशु द करण क  मधील प रसराची या ी खूप जा त असून या ठकाणी 
प रसरातील साफसफाई व तेसच कायालयासह इतर युिन सची साफ सफाई कर यासाठ  उपरो  
वषयां कत काम  आदेश .पापु/०६/का व/३१०/२०१८, दनांक १३/१२/२०१८ अ वये मे.युिनक 
ेडस यांना  देणेत आले असून काम सु  आहे. सदर या कामाची िन वदा र. .२७,५२,४७७/- इतक  

असून कामाची मुदत २४ म हने आहे. स य थतीत सदर या कामाची मुदत दनांक १२/१२/२०२० 
रोजी पुण होत आहे. जलशु द करण क  येथील साफ सफाई कर या या कामासाठ  वभागाने न याने 

अंदाजप क तयार केले असून िन वदा कायवाह कामी पुढ ल या सु  आहे. परंत ुदर यान या काळात 

आचारसं हता  लागू झा या कारणाने िन वदा िस द करणे श य झालेले नाह . तसेच िन वदा िस द  नंतर 

कामाचा आदेश हो यास लागणार कालावधी वचारात घेता असे ल ात येते क  मधील बराच कालावधी 
जशुके या प रसरातील साफ सफाई कर यासाठ   अडथळा िनमाण होणेची श यता नाकारता येत नाह . 
स य थतीत चालू कामाची मुदत द. १२/१२/२०२० रोजी पूण होत असून नवीन कामाची िन वदा या सु  

असलेने, तूतास सदर या चालू कामास ३ म हने (१२/०३/२०२१) पयत मुदत वाढ देऊन वषयां कत कामाचे 

सुधा रत अंदाजप क तयार क न यास येणा-या वाढ व खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेऊन काम 

क न घेणे यो य राह ल असे मत आहे. तसेच मुदतवाढ कालावधी दर यान येणा-या वाढ व खचा या रकमेची 
तरतुद वभागामाफत मनपा या सन २०२०-२१ या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कात करण े

श य आहे. या अनुषंगाने वभागाने ३ म हने मुदतवाढ साठ  सदर या -“जलशु द करण क  से.२३ मधील 

व वध युिन सची यां क प दतीने साफ सफाई करण”ेकामाचे र. . ३०,३४,६०५/- चे सुधा रत अंदाजप क 

तयार केले असून यास तां क मा यता घेणे आव यक आहे. तर  स य थतीत जलशु द करण क ा या 
आवारातील व तेसच व वध युिन स मधील साफ सफाई या कामास कुठलाह  खंड पडू नये या 

ीने  मे.युिनक ेडस यां या चालू कामास ३ म हने मुदतवाढ देऊन वषयां कत कामा या सुधा रत 

अंदाजप कास तां क मा यता देऊन  या कालावधी दर यान येणा-या वाढ व खचा या र. .३,३८,०००/-  
(सुधा रत िन वदा र. .३०,३४,६०५– मूळ िन वदा र. .२६,९७,४२७ =  र. .३,३७,१७८/-) रकमेस  मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ७९७९      वषय मांक – १३ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य PMAY क प 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ PMAY /६७५/२०२०, द.१८/१२/२०२० 
       वषय - धानंम ी आवास योजनेअंतगत शहराम ये सवासाठ  घरे योजना राब वणेकामी  

               शहर त रय तां क क  City Level Technical Cell (CLTC) चे कामकाजाबाबत... 
वषय .१३ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७९८०      वषय मांक – १४ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – वै कय मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/४५९/२०२०, द.१८/१२/२०२० 
       वषय – तरतूद वग करण करणेबाबत...  

       वषय मांक १४ चा वचार दनांक २७/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
 
ठराव मांक – ७९८१      वषय मांक – १५ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – फ े य, जलिन:सारण 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ ेका/जिन/का व/१३०/२०२०, द.२३/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

 पंपर  िचंचवड मनपा या ब व फ भागातील जलिन:सारण निलकांची व चबसची 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेची कामे वा षक ठेकेदार  प दतीने करणेत येत आहेत. सदर 
कामां या िन वदा अट  शत म ये िन वदेचा कालावधी हा ५ वष आहे. तसेच कामाचा आदेश १ 
वषासाठ  दयावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance  वचारात घेऊन पुढ ल येक 
वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल असे नमुद करणेत आले आहे. 
स ा चाल ू असले या कामांची एकुण ५ वष कालावधीची मुदत संपलेली आहे. तथा प, कोरोना 
वषाणू या संसगाने उ वले या आप ीमुळे न याने िन वदा कायवाह कर ता वलंब झालेला आहे. 
तसेच मा. आयु  साहेब यांचेकड ल दनांक ११/०५/२०२० रोजीचे मंजूर तावानुसार ब व फ 
भागातील कामांस िन वदा वकृत दरापे ा अनु मे  २५.००%  जा त व १९.३५ %  जा त दराने 

न वन िन वदा कायवाह  होईपयतच मुदतवाढ देणेबाबत आदेश आहेत. तथा प, मा. थायी सिमतीने 
ठराव . ७१६० दनांक १७/०६/२०२० व ठराव . ७२५०, दनांक १५/०७/२०२० अ वये सदर 
कामांस ६ म हने अथवा न याने िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे आधी होईल तोपयत 
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मुदतवाढ देणेस मा यता दलेली आहे. यामुळे मा. थायी सिमतीने ठरावात नमुद केलेली ब व फ 
भागाची ६ म हने कालावधीची मुदत अनु मे दनांक २३/१२/२०२० व दनांक ११/१२/२०२० रोजी 

संपत आहे. तथा प, अ ापपयत “ब व फ भागातील जलिन:सारण निलका व चबसची साफसफाई 
करणे व चोक अप काढण”ेचे न वन िन वदा काम सु  झालेले नाह . स थतीत वषयां कत 
कामांची न वन िन वदा कायवाह  सु  असुन िन वदा नो टस िस  कऱणेत आलेली आहे.  िन वदा 
वकृतीचा अंितम दनांक १६/१२/२०२० पयत आहे. यामुळे सदर कामांची िन वदा कायवाह  होऊन 

न याने कामाचा आदेश देणेकर ता आणखी कालावधी लागणार आहे, तसेच सदरचे काम अ याव यक 
सेवेचे अस याने मनपामाफत अखंड त सु  ठेवण ेगरजेचे आहे. तर  उपरो  बाबींचा वचार करता 
‘ब’व ‘फ’ भागातील वषयांक त कामांस िन वदा वकृत दरापे ा अनु मे  २५.००%  जा त व 
१९.३५%  जा त दराने३१ माच २०२१ पयत अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे 
अगोदर येईल तोपयत मुदतवाढ देऊन येणारा खच अनु मे र कम पये ३४,३६,५१०/- व 

र. .३६,५७,६५२/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  
सदर वषयाम ये िन वदाधारकांचे नाव व िन वदा मांक नमुद करणेत आलेले नाह . जलिन:सारण 
वभागाकड ल सदर या वषयांम ये िन वदा .12/4/2014-15 कामाचे नाव-“ पंपर  िचंचवड 
मनपाचे ब. भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोक 
अप काढण”े मे. वशाल िस ह ल कॉ ं ॅ टर व िन वदा .12/6/2014-15 कामाचे नाव-फ े य 
कायालयातील मनपा या “फ े य कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे. “मे.सुरज कॉ ं ॅ टर यांचे कामांस िन वदा वकृत 
दरापे ा अनु मे  २५.००%  जा त व १९.३५ %  जा त दराने ३१ माच २०२१ पयत अथवा 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे अगोदर येईल तोपयत मुदतवाढ देऊन येणारा खच 
अनु मे र कम पये ३४,३६,५१०/- व ३६,५७,६५२/- पयत काम क न घेणे या माणे दु तीस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७९८२      वषय मांक – १६ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य अ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/१७१/२०२०, द.२८/१२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/14/2020-21 अ वये भाग ं .१५ मधील 

व छतागृहांची दु तीची  कामे करणेकामी (सन २०२०-२१ साठ )  M/s.YASH ENTERPRISES 

िन.र. .33,89,629/- (अ र  र. .तेहतीस लाख एकोणन वद हजार सहाशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,62,579/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,62,579/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .22,19,638/- + रॉय ट  
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चाजस र. .6,813/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,050/- = एकुण र. .22,53,501/- 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 करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
 
 
 
ठराव मांक – ७९८३      वषय मांक – १७ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८८०/२०२०, द.२८/१२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

     मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/36/2020-21 अ वये भाग .31 मधील 

प रसरात वा षक ठेकेदार  प तीने समतानगर, गणेशनगर, कवडेनगर, वामी ववेकानंद नगर व उवर त 

भागाम ये े नेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िञशुल एंटर ायजेस 

िन.र. .29,85,673/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पं याऐंशी हाजर सहाशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,85,673/- वर िन वदा दर माग वणते आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,85,673/- पे ा 30.8% कमी हणजेच र. .20,66,086/- + रॉय ट  चाजस 

र. .14,267/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .20,80,353/- 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 – ७९८४      वषय मांक – १८ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८८१/२०२०, द.२८/१२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/40/2020-21 अ वये भाग .20 मधील 

कासारवाड , कंुदननगर, वशाल िथएटर प रसर, व लभनगर, लांडेवाड  व उवर त प रसरात वा षक ठेकेदार  

प तीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे.आ द य कन शन िन.र. .44,76,209/- 
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(अ र  र. .च वेचाळ स लाख शहा र हजार दोनशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .44,76,209/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .44,76,209/- पे ा 34.01% कमी हणजेच र. .29,53,850/- + रॉय ट  चाजस र. .23,770/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,77,620/- 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 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 – ७९८५      वषय मांक – १९ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/०४/का व/५३९/२०२०, द.२८/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

   मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .26-01/2019-2020 अ वये भाग . 21 पंपर  

मधील मनपाचे व वध इमारतीवर सोलर िस ट म बस वणेकामी (फेरिन वदा) मे.एच ए ड पी इ ाटेक एल 

एल पी  िन वदा र. .64,85,144/- (अ र  र. .चौस  लाख पं याऐंशी हजार एकशे च वेचाळ स फ ) पे ा -
14.14% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

--------  
ठराव मांक – ७९८६      वषय मांक – २० 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – नागरव ता वकास योजना 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/०४/का व/६७२/२०२०, द.२९/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत मनपा 
हदद तील द यांग य ंकर ता व वध कार या क याणकार  योजना राब वणेत येतात. सन २०२०-

२१ या आिथक वषासाठ  द यांग क याणकार  योजना या उपलेखािशषावर एकूण २१ उपयोजना 
असून सदर एक त उपलेखािशषासाठ  एकुण र. .२७,१६,००,०००/- (अ र  र. .स ावीस कोट  सोळा 
लाख फ ) इतक  तरतूद कर यात आली आहे. यापैक  “उपलेखािशष .६ “मनपा ह तील 
कु पड त य ंना सहामाह /वा षक अथसहा य देणे” या उपलेखािशषावर र. .४०,००,०००/- (अ र  
र. .चाळ स लाख फ ) इतक  तरतूद करणेत आली असून आज अखेर सदर उपलेखािशषावर 
र. .३९,६०,०००/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख साठ हजार फ ) इतका खच झाला आहे. स  
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थतीत को वड-१९ या आजारामुळे शासनाचे िनदशानुसार द यांग य ंना दला जाणारा 
सहामाह /वा षक पे शनचा लाभ हा ित माह दे यात येत आहे. यामुळे एकुण २२२ पाञ 
लाभा याना ित लाभाथ  ित माह र. .२५००/- माणे एकुण र. .५,५५,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 
पं चाव न हजार फ ) इतके अथसहा य दे यात येत आहे. आज अखेर सदर योजनेवर र. .४०,०००/- 

इतक  तरतुद िश लक असुन माच २०२१ पयत पे शन योजनेसाठ  र. .१६,६५,०००/- इतका खच 
होणार आहे. यापैक  िश लक तरतुद  यित र  र. .१६,२५,०००/- इतक  खचासाठ  तरतूद करण े

आव यक आहे. तथा प सन २०२०-२१ या आिथक वषात, लेखािशष द यांग क याणकार  योजना या 
मु य लेखािशषातगत उपलेखािशष .६ “मनपा ह तील कु पड त य ंना सहामाह /वा षक 
अथसहा य देण”े या उपलेखािशषावर र. .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स लाख फ ) इतक  तरतूद 
करणेत आली आहे. आज अखेर सदर उपलेखािशषावर र. .४०,०००/-  (अ र  र. .चाळ स हजार 
फ ) इतक  तरतूद िश लक असून इतर उपलेखािशषाव न र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख 
फ ) वग करण ेआव यक आहे. सदर उपयोजनेतील पा  लाभा याना लाभ अदा करणेकामी वाढ व 

र कम वग करणे आव यक आहे. यानुसार द यांग क याणकार  योजना या मु य लेखािशषातगत 
सन २०२०-२०२१ या आिथक वषात उपलेखािशष .०२- “िन.समथ ( द यांग) य ंना चलन-वलन 
साधने वाटप अथसहा य ”या उपलेखािशषावर ल उपल ध रकमेतून र. .२०,००,०००/-(अ र  र. .वीस 
लाख फ ), वग करणे यो य होईल.    
            

लेखािशषाचे नाव अ.  
उपलेखािशषाचे नाव व 

मांक 

सन २०२०-
२१  ची 
तरतूद 

आव यक  तरतू
द वाढ 

करावयाची 
र कम 

आव यक 
तरतूद घट 
करावयाची 
र कम 

सुधार त तरतूद 
सन २०२०-२१ 

द यांग 
क याणकार  
योजना 
र. .२७,१६,००,००० 

१ उपलेखािशष .२ 
“िन.समथ ( द यागं) 
य ंना चलन - वलन 

साधने वाटप अथसहा य ” 

४०,००,०००/-  २०,००,०००/- २०,००,०००/- 

 

 

 २ उपलेखािशष .२“मनपा 
ह तील कु पड त 

य ंना सहामाह /वा षक 
अथसहा य देणे” 

४०,००,०००/- २०,००,०००/- 

 

 ६०,००,०००/- 

         
       उपरो  त यात नमूद केलेनुसार सन २०२०-२१ मधील उपलेखािशषाम ये वाढ / घट करणे 
आव यक असून सदरचे वग करण हे वभागाअंतगत वग करण अस याने यास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ७९८७      वषय मांक – २१ 
दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/१८८/२०२०, द.१०/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       नगररचना व वकास वभागाकड ल प  .नर व/का व/९/१५६/२०२० द.०८/१०/२०२० अ वये मौजे 

वाकड येथील स ह नं.१६९ प,ै १७० प.ै व १७२ प.ै मधील आर ण .४/२३ (मा यिमक शाळा) या 
आर णा या जागेची अिततातड  मोजणी क न िमळणेसाठ  उपअिध क, भुमी अिभलेख, मुळशी (पौड) 

यांना कळ वलेले आहे. यास अनुस न संदिभय प   ३ अ वये उपअिध क, भुमी अिभलेख, मुळशी (पौड) 

यांनी मौजे वाकड येथील स ह नं. १६९ प,ै १७० व १७२ प.ै मधील आर ण . ४/२३ (मा यिमक शाळा) या 
आर णा या जागेची अिततातड  मोजणी करणेकामी शासक य मोजणी फ  र. .१,८६,०००/- (अ र  र. .एक 

लाख शहाऐंशी हजार फ ) इतक  र कम चलनाने भरणा करावी असे कळ वलेले आहे. यामुळे उपअिध क, 

भुमी अिभलेख, मुळशी (पौड) यांनी कळ वलेली अित तातड  मोजणी फ   र. .१,८६,०००/-

  भरणेकामी  उपअिध क, भुमी अिभलेख, मुळशी (पौड) यांना ता काळ अदा करणे आव यक अस याने 

सदरची अित तातड  मोजणी फ   र. .१,८६,०००/- र कम उपअिध क, भुमी अिभलेख, मुळशी (पौड) यांना 
अदा करणेत आलेले अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९८८      वषय मांक – २२ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/१६४/२०२०, द.२९/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय 
. टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०७।न व-१३, द.९ जुलै २००८, शासन िनणय . टपीएस-

१८०९।१९८५/ . .१८९३।०९।न व-१३, द.१८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस-१८१२।१६०। . .५८। 
१२/पुनबांधणी .२७।१२/ई.पी.-मंजूर /न व-१३ द. ०२।०३।२०१५ अ वये मंजूर असले या वाढ व 
ह या मंजूर वकास योजनेम ये मौजे कवळे ता. हवेली, ज.पुणे. येथील स.नं.७३,७४,७५ व ७६ 
पै. म ये १२.०० मी. ं द र ता ता वत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह मधील मौजे 

कवळे ता. हवेली, ज.पुण.े येथील स.नं.७३,७४,७५ व ७६ प.ै मधील १२.०० मी. ं द र याचे आर ण पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेनुसार आहे. मौजे कवळे येथील स.नं.७३,७४,७५ व ७६ प.ै 

येथील १२.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा.नगरसद य व नाग रक यांची मागणी 
आहे. सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता वकिसत होणे गरजेचे आहे. मा.नगरसद य व 

नाग रकांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे वाहतूक या हताथ मौजे कवळे स.नं ७३ ते ७६ येथील मंजूर 
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वकास योजनेतील १२.०० मी. र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन 

कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव .४००, द.०६।०६।२०१९ अ वये 

मा यता िमळालेली आहे.  सदर करणी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह 

व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता 
राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेकामी येणा-या 
भूसंपादन खचास मा यता आव यक आहे.  मौजे कवळे येथील स.नं.७३,७४,७५ व ७६ प.ै या जागेवर ल 

िनयो जत १२.०० मी. ं द र याने भूसंपादन नवीन भूसंपादन अिधिनयम – २०१३ अ वये संपादन 

करणेकामी येणा-या भूसंपादन खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ७९८९      वषय मांक – २३ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – आप ी यव थापन 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .आप. य/०१/का व/५९७/२०२०, द.२८/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेने क युिनट  कचन कर ता आव यक असलेले धा य भारतीय 
अ न महामंडळ यांचेकडून ज हािधकार  कायालय, पुणे यांचे माफत गहू 23,780/- ती टन व तांद ूळ 

22,500/- ती टन या दराने खरेद  केले आहे. भारतीय अ न महामंडळ यांचेकडून ज हािधकार  
कायालय, पुणे यांचे कडून धा य पुरवठा दनांक 30/06/2020 पासून बंद करणेत आला आहे. यामळेु 
मे अ सेन क युिनट  कचन, िचचंवड यांनी जेवण तयार करणेकामी, वता खरेद क न वापरलेले 
धा याचे पैस,ै या शासक य दराने मनपाने धा य खरेद  केले आहे याच दराने यांना अदा करण े

आव यक आहे. उपरो  नमुद केले माणे मे. अ सेन क युिनट  कचन, िचचंवड यांनी वता खरेद  केलेले 

धा याचे खािलल माणे पैसे देय आहे. 
 

धा यांचा कार सं थेने खरेद  केलेले 
धा य ( क. ॅ) 

धा य खरेद चा शासक य दर 
( ती कलो ॅम) 

सं थेला देय असलेली 
र कम पये ( 2 x3 ) 

१ २ ३ ४ 

गहू 51300 23.78 12,19,914.00 

तांदूळ 44850 22.50 10,09,125.00 

 एकूण र कम पये 22,29,039.00 

 
      उपरो  माणे मे.अ सेन, िचचंवड यांना धा य खरेद पोट  देय असलेली एकूण र. .22,29,039/- 

(अ र  र कम पये बावीस लाख एकोणतीस हजार एकोणचािळस फ ) चे खचास मा यता घेणे आव यक 

आहे. सदरचा खच भांडार वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या लेखािशषावर खच  टाकणेत येईल. मे.अ सेन, 
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िचचंवड यांना धा य खरेद पोट  देय असलेली एकूण र. .22,29,039/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणतीस 

हजार एकोणचाळ स फ ) सं थेचे अ य  ी.सुिनल जयकुमार अगरवाल यांचे नावे अदा करणेस तसेच 

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

--------  
ठराव मांक – ७९९०      वषय मांक – २४ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – वै कय 

सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/२/का व/२४७/२०२०, द.२९/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड शहराम ये चालु करणेत आलेली को वड केअर सटस द.१५.१०.२०२० पासुन 
बंद करणेत आलेली आहेत. परंतु णसं या चालुच असलेने कामकाज बंद करता येत नसलेने चालु 
ठेवणेस सांगीतले होते. मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना मा. थायी सिमती सभा ठराव .७३३२ 
द.१२.०८.२०२० अ वये ितन मह ने कालावधीकर ता EOI04/01/2020-21 म ये नमूद केले माणे 
वायसीएमएच येथील ICU 1, ICU 2, चालू करणेकामी मा यता दलेली आहे. मे. बी एलकेअर 

स ह सेस यांची कामाची मुदत पूण झालेली आहे. वायसीएमच यांचेकड ल दनांक ०२.११.२०२० चे 
मा य तावातील उपाययोजना .६ नुसार दोन आयसीयु ची करारनामा मुदत द.१० नो हबर २०२० 
संपणार आहे. यास आणखी ितन म हने मुदतवाढ दे यात यावी असे नमूद आहे. सदरची मुदतवाढ 
EOI .०४/१/२०२०-२१ म ये नमूद केले माणे को वड-१९ पूणपणे नाह सा होईपयत कंवा ९० 
दवस या पैक  जे आधी होईल या माणे ित बेड र. .७,५००/- या दराने EOI 04/01/2020-21 शी 
संल न राहून करारनामा करणेस व अनामत र कम घेऊन मा यता आव यक आहे याकामी 
र. .२,०२,५०,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  दोन लाख प नास हजार फ ) एवढा खच येणार 
असलेने यांचेशी करारनामा करणेस आ ण कामाचे आदेश देणेकामी सदर खचास मे. बी एलकेअर 
स ह सेस यांना १०.११.२०२० पासुन पुढे मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९९१      वषय मांक – २५ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – ब े य, थाप य 

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ब े/ था/का वज/१२/१३१/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भागातील व वध वकास कामांसाठ  तावात नमुद 
केले या कामा समोर ल रका याम ये उ लेख केले या भाग .१६ मधील रावेत भागातीस स.नं.१०३ 
ते १४७ पयतचा २४.०० मी.  ड .पी. र ता, सदर र याला जोडणारे १८.०० मी., १२.०० मी. ड .पी व 
इतर र ते वकिसत करणे या कामासाठ  मे.इ ा कंग कं ल टंग इं जिनअस ा.िल. यांना यांनी 
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नमुद केले या लघु म दरानुसार १.९९% व आर ण .२२१ येथे बहुउ ेिशय डांगण व कसत 
करणेकामी मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस या स लागारांची क प यव थापन स लागार हणुन 
नेमणुक करणेस व यांनी नमुद केले या लघु म दरानुसार १.९१% फ  (िन वदा पूव व िन वदा प ात 
करावयाचे कामासाठ  एक त) अदा करणेस व यांचे सोबत करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९९२      वषय मांक – २६ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/५/का व/१५०/२०२०, द.२९/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा. थायी सिमतीने यापूव  मा य केले या एक त दराचा वचार करता Ms.HCP 

Design  Planning & Management Pvt.Ltd. यांचा DPR तयार क न मा यता घेणेचा मंजूर दर 
र. .११,१५,०००/- + GST ित कमी असा येत आहे. यानुसार पवना नद साठ  वाढ व लांबी (२४.३४ - 

१८.०० = ६.३४ क.मी.) साठ  र. .७०,६९,१००/- व इं ायणी नद साठ  वाढ व लांबी (२०.८५ - १६.०० 
=४.८५ क.मी.) साठ  र. .५४,०७,७५०/- इतक  येत आहे. यानुसार Ms. HCP Design Planning & 

Management Pvt Ltd. यांचेशी झाले या करारना यानुसार य  येणा-या नद या लांबीसाठ  क प 
अहवाल (DPR) तयार क न यास शासन मा यता घेणे या कामासाठ  य  स हनुसार वाढणा-या 
लांबी या माणात पवना व इं ायणी नद साठ  करारना यानुसार अनु मे र. .७०,६९,१००/- व 
र. .५४,०७,७५०/- इतक  सुधा रत वाढ व फ  करारना यातील ट यानुसार अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९९३      वषय मांक – २७ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – उ ान 

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/०२/का व/३४६/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा क न 
वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा कालावधी दोन वषाचा 
असतो. मा.आयु सो यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य तावानुसार उ ान देखभालीची कामे 
व वध चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे सोप वणेऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव 
उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार 
िन वदा तावीत करणे या सुचना ा  झा या याम ये मोठ  उ ाने वेगवेगळ  क न या माणे 
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साधारण १४ िन वदा ता वत करणेत आले या हो या.तथापी खालील पर िश  नमुद केले या उ ान 
कामाची मुदत साधारण नो हबर.२०२० म ये संपत आहे. देखभाल कामात खंड   पडून देता 
नाह .  उपरो  १ ते ६ िन वदा मधील उ ानाचे देखभाल कालावधी नो हबर २०२० पयत मूदत असून उपरो  

िन वदा नोट स मांक उ ान १ /२०१९-२० स थीतीत सदर या िन वदेतील ठेकेदार यायालयात गे यामुळे 

कोट केस चालु आहे.कोरोणा वषाणुंचा ाद ुभाव वाढु नये या खबरदार या कारणा तव कोटाची कायवाह  

थिगत आहे. यामुळे कोटाचा िनकाल लाग यास वलंब लागु शकतो.व अ. .७ िन वदा नोट स .३/२०-२१ 
मधील बाब .५ अंतीम ट यात अस याने यामुळे सदर या िन वदा अंितम होईपयत फे ुवार  २०२१ 
अखेर  मुदतवाढ देण े आव यक असून प  अ नुसार ८ उ ानां या देखभाल कामांची मुदतवाढ 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत फेबुवार  २०२०-२१ अखेर या खचास तसेच सदर उ ानां या मुळ 
िन वदे या अट /शत स व करारना यास अधीन राहून पुढ ल खचाचे मु ाक वका न मा यता देणते 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९९४      वषय मांक – २८ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – ब े य, आरो य 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .ब ेका/५/का व/४८०/२०२०, द.२९/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालयाचे काय े ातील औ णक धुर करणासाठ  चार र ा टपो (तीन 
चाक ) वाहन इंधन व वाहनचालकासह ित दन भाडयाने घेणेबाबत कामकाजासाठ  िन वदा नोट स 

.१/२०२०-२१ िन वदा र. .३१,७०,०००/- कर ता २ वष कालावधीसाठ  मे.यश ए टर ायझेस यांचा  -

२८.५१०% कमी ( ित ट पो ित दन ८९३.६२५/-) हा दर सवात लघु म अस याने वकारणेबाबत 
द.२९/१२/२०२० या तावानुसार येणा-या र. .२२,६६,२३३/- खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९९५      वषय मांक – २९ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – ाथिमक िश ण 

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .िशमं/०९/का व/४२३/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       सन २०२०-२१ सालाक रता मनपा ाथिमक शाळेतील सव िश कांसाठ  मे.अंशुल काशन 
यांचे “आ ह  घडलो वाचनाने” हे पु तक खरेद  करणेकामी  येणा-या र. .१,०९,४४६/- (अ र  र. .एक 
लाख नऊ हजार चारशे शेहेचाळ स फ ) चे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  मधील 
कलम ७३(क) नुसार मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७९९६      वषय मांक – ३० 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/२४८/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या को वड केअर सटर(CCC)  

              खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ./खाजगी सं था यांना खाजगी ठकाणी (CCC)   

              चाल वणेस देणबेाबत...  
वषय मांक ३० चा वचार दनांक २७/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७९९७      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मसाभां/५/का व/९०३/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा. थायी सिमती ठराव मांक ७२३०, दनांक १०/०७/२०२० नुसार कोरोना बािधत ण 
मरण पाव यास यावर Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे यो य तो ोटोकॉल पाळुन 
मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  M/s.Jai Bhawani Enterprises  यांनी सादर केले या लघु म दर 

ित कमचार  ित महा माणे र. .२८,०२१/-  नुसार (कमी केले या दरानुसार) डेड बॉड  डसपोजल 
करणेकामी  २४ कमचार   (१६ कमचार  कै.अ णासाहेब मगर टे डयम व ०८ कमचार  ऑटो कल टर) 
उपल ध क न देणेकामी येणा-या र. .२८,०२१/- X २४ = र. .६,७२,५०४/-  माणे २ म हनेकर ता 
M/s.Medbros Healthcare Pvt. Ltd., यांचे समवेत झाले या करारना यास अिधन राहून २४ कमचार  

उपल ध क न देणेकामी येणा-या र. .१३,४५,००८/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ७९९८      वषय मांक – ३२ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य अ मु यालय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/१८३/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 4) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ७९९९      वषय मांक – ३३ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म य.सा.भां.(वै ) 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मसाभां/५/का व/९०५/२०२०, द.३१/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या वाय.सी.एम. णालयात कोरोना बािधत ण मरण पाव यास यावर 

Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे यो य तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज 
कर यासाठ  १६ वतं  कमचार  उपल ध क न देणेबाबतM/s.Jai Bhawani Enterprises  यांचे समवेत 
झाले या करारना यास अिधन राहून यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार (कमी केले या 
दरानुसार) हणजे र. .२८,०२१/- ित कमचार  ित महा माणे ितमहा र. .४,४८,३३६/- माणे 
पुव या आदेशातील मुदत संपु ात आले या तारखेपासून पुढ ल  २  म हनेकर ता   येणा-
या  र. .८,९६,६७२/- चे खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८०००      वषय मांक – ३४ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म य.सा.भां.(वै ) 
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ–मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  यांचे प  .मसाभां/५/का व/९०६/२०२०, द.३१/१२/२०२० 
     मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

     मा. थायी सिमती ठराव मांक ७७६८, दनांक १६/१२/२०२० अ वये Covid-19 अंतगत को वड 
केअर सटरचे(CCC) कामकाजाकर ता M/s.Guruji Infrastructdure Pvt. Ltd., यांचे र. .३,७७,४६८/-, 
मे.र क ुप ऑफ कंपनीज यांचे र. .२,१२,२३५/- व मे.तावरे फॅसीिलट  मॅनेजमट स ह सेस ्  
ा.िल., यांचे र. .६,२६,००२/- चे खचास काय र मा यता घे यात आलेली आहे.  मे.र क ुप ऑफ 

कंपनीज  यांनी माहे जुलै २०२० व माहे ऑग ट २०२० या दोन म ह याचे बल सादर केले होते.  परंतु 
वषयप  सादर करताना माहे जुलै २०२० चे बल र. .२,१२,२३५/- कर ताच मा. थायी सिमतीची 
मा यता घे यात आलेली आहे. यामुळे मे.र क ुप ऑफ कंपनीज यांना Covid-19 अंतगत को वड 
केअर सटरचे(CCC)  केले या कामकाजाकर ता माहे ऑग ट २०२० या कालावधीचे  सादर केलेले बल 
र. .७४,९०६/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८००१      वषय मांक – ३५ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८८६/२०२०, द.३१/१२/२०२० 
       वषय - िचंचवड मैलाशु करण क ांअंतगत भाग .10 मधील व ानगर, द नगर व इतर  
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              प रसरात जलिन:सारण वषयक सुधारणा करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण      

              वषयक कामे करणे... 
वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ८००२      वषय मांक – ३६ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८८७/२०२०, द.३१/१२/२०२० 
       वषय - भाग .32 मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प तीने ममतानगर, जयमालानगर,  

              मधुबन, सांगवी व उवर त भागाम ये ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल द ु ती करणे 
वषय मांक ३६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ८००३      वषय मांक – ३७ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.सहा यक आयु  यांचे प  .माजसं/२/का व/६६६/२०२०, द.१५/१२/२०२० 
       मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने राब व यात येणा-या व वध योजना, काय म, 

उप म इ. ची मा हती नाग रकांपयत व रत पोहच व यासाठ  ए ट ह इमेज कंटट तयार क न 
मनपा या फेसबुक, वीटर, इं टा ाम, मा.मनपा पदािधकार , नगरसद य, अिधकार  यां या Whatsapp 

वर पाठ वणे आव यक आहे. यासाठ  ए ट ह इमेज कंटट तयार क न घेणेकामी कोटेशन नोट स 
.०१/२०२०-२१ अ वये इ छुक अनुभवी यावसाियकांकडून दरप क माग व यात आले होते. 
यानुसार मे.K10 Media Solutions, Narayan Peth, Pune-30 यांचे लघु म दर ा  झाले आहेत. 

तथा प मे.K10 Media Solutions, Narayan Peth, Pune-30 यां या कडून र. . १,४४०/- ती ए ट ह 
इमेज कंटट दराने र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) पयत या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८००४      वषय मांक – ३८ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.सहा यक आयु  यांचे प  .माजसं/२/का व/६६७/२०२०, द.१५/१२/२०२० 
       मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       कोरोना (COVID-19) चा वाढता ादुभाव ल ात घेता नाग रकांम ये जनजागृती करणे 
आव यक आहे. यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने मनपा या यशवंतराव च हाण 
मृती णालय येथे नाग रक कोरोना (COVID-19) संशियत सापडले पासून ते कोरोना (COVID-

19) ण कोरोनामु  होईपयत याची कशा कारे काळजी घेतली जाते, या यावर क या कारे उपचार 
केले जातात याबाबत नाग रकांना मा हती देणेकामी मनपाची काय णाली Documentary व पाम ये 
तयार कर याचे िनयोजन होते. याकामी मा. आयु  यांनी दले या सूचनेनुसार मनपाची मनपा या 
यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील काय णाली Documentary व पाम ये णांचे 

मनोगत/अनुभव, मा.आयु  व कोरोना बािधतांवर उपचार करणारे डॉ टर, प रचा रका यां या 
मुलाखती कर यात येणारे िनयोजन इ. िच त क णेकामी िन.नो. .०२/२०२०-२१ अ वये अनुभवी 
यावसाियकांकडून दरप क प क माग व यात आले होते. यानुसार एकूण तीन यावसाियकांचे 
दरप क ा  झाले होते. यापैक  मे.देवद  फोटो ाफ  यांचे र. .२,९०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख 
न वद हजार फ ) चे लघु म दर ा  झालेने यांना सदरचे कामकाज कर याचे आदेश दे यात 
आले होते. ा  कामकाज आदेशानुसार मे.देवद  फोटो ाफ  यांनी तयार केले या सदर 
Documentary चे महारा  रा याचे मा.उपमु यमं ी अ जतदादा पवार, मा.खासदार शरदचं जी पवार, 
अमोल को हे, ीरंग बारण,े आमदार ल मण जगताप, महेश लांडगे, अ णा बनसोडे, मा. वभागीय 
आयु  सौरव राव इ. समोर सादर करण कर यात आले आहे. तसेच मनपा या व वध सोशल 
िम डया मा यमां ारे नाग रकांपयत पोहच व यात आले. नमूद Documentary मनपा या भ व यातील 

कामकाजासाठ  देखील जतन कर यात आली आहे. तर  कोटेशन नोट स .०२/२०२०-२१ अ वये 
मे.देवद  फोटो ाफ  यांनी तयार केले या Documentry कामी झाले या र. .२,९०,०००/- (अ र  
र. .दोन लाख न वद हजार फ ) या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८००५      वषय मांक – ३९ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.सहा यक आयु  यांचे प  .माजसं/२/का व/६६८/२०२०, द.१५/१२/२०२० 
       मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना (COVID-19) चा वाढता ादुभावाचा काळाम ये नाग रकांम ये जनजागृती करणे 
आव यक होते. यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने उभार यात आले या को वड केअर 
सटर येथे कोरोना (COVID-19) संशियत सापडले पासून ते कोरोनामु  होईपयत याची मनपा या 
वतीने कशा कारे काळजी घेतली जाते, या यावर क या कारे उपचार केले जातात याबाबत 

नाग रकांना मा हती देणेकामी मनपाची काय णाली Documentary व पाम ये तयार क न जतन 
कर याचे उ  होते. याकामी मा.आयु  यांनी दले या सूचनेनुसार को वड केअर सटर या 
काय णालीची स व तर मा हती देणार  Documentary तयार करणेकामी कोटेशन नोट स 
.०३/२०२०-२१ अ वये इ छुक अनुभवी यावसाियकांकडून दरप क प क माग व यात आले होते. 
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यानुसार एकूण तीन यावसाियकांचे दरप क ा  झाले होते. यापैक  मे.Point of View यांचे 
र. .२,८३,२००/- (अ र  र. .दोन लाख याऐंशी हजार दोनशे फ ) चे लघु म दर ा  झालेने 
यांना सदरचे कामकाज कर याचे आदेश दे यात आले होते. ा  कामकाज आदेशानुसार मे. Point 

of View यांनी मनपा या वतीने उभार यात आले या व वध को वड केअर सटसम ये कोरोना 
संशियत व बािधत लोकांवर कर यात येणारे उपचार, यांची घे यात येणार  काळजी आद  बाबींचा 
समावेश असलेली Documentary 4k Format म ये िच त क न इकड ल वभागास सादर केली आहे. 
सदर Documentary चे महारा  रा याचे मा. उपमु यमं ी अ जतदादा पवार, मा. खासदार शरदचं जी 
पवार, अमोल को हे, ीरंग बारण,े आमदार ल मण जगताप, महेश लांडगे, अ णा बनसोडे, मा. वभागीय 
आयु  सौरव राव इ. समोर सादर करण कर यात आले आहे. तसेच मनपा या व वध सोशल 
िम डया मा यमां ारे नाग रकांपयत पोहच व यात आले. नमूद Documentary मनपा या भ व यातील 
कामकाजासाठ  देखील जतन कर यात आली आहे. तर  कोटेशन नोट स .०३/२०२०-२१ अ वये 
मे.Point of View यांनी तयार केले या Documentry कामी झाले या र. .२,८३,२००/- (अ र  
र. .दोन लाख याऐंशी हजार दोनशे फ ) या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८००६      वषय मांक – ४० 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.सहा यक आयु  यांचे प  .माजसं/२/का व/६६९/२०२०, द.१५/१२/२०२० 
       मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना (COVID-19) चा वाढता ादुभावाचा काळाम ये नाग रकांम ये जनजागृती करणे 
आव यक होते. यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन ेउभार यात आले या वॉर म या 
कामकाजाची णाली तसेच मा.महापौर, उपमहापौर, स ा ढ प नेते, थायी सिमती सभापती, वरोधी 
प नेते, पदािधकार , आयु  व डॉ टस यां या यां या जनजागृतीपर मुलाखती िच त क न 
Documentary व पाम ये तयार क न जतन कर याचे उ  होते. याकामी मा.आयु  यांनी 
दले या सूचनेनुसार वॉर म या कामकाजा या काय णालीची स व तर मा हती देणार  Documentary 

तयार करणेकामी कोटेशन नोट स .०४/२०२०-२१ अ वये इ छुक अनुभवी यावसाियकांकडून 
दरप क माग व यात आले होते. यानुसार एकूण तीन यावसाियकांचे दरप क ा  झाले होते. 
यापैक  मे.Point of View यांचे र. .१,७७,०००/- (अ र  र. .एक लाख स याह र हजार फ ) चे 

लघु म दर ा  झालेने यांना सदरचे कामकाज कर याचे आदेश दे यात आले होते. ा  कामकाज 
आदेशानुसार मे.Point of View यांनी तयार केले या सदर Documentary चे महारा  रा याचे 
मा.उपमु यमं ी अ जतदादा पवार, मा.खासदार शरदचं जी पवार, अमोल को हे, ीरंग बारण,े आमदार 
ल मण जगताप, महेश लांडगे, अ णा बनसोडे, मा. वभागीय आयु  सौरव राव इ. समोर सादर करण 

कर यात आले आहे. तसेच मनपा या व वध सोशल िम डया मा यमां ारे नाग रकांपयत 
पोहच व यात आले. नमूद Documentary मनपा या भ व यातील कामकाजासाठ  देखील जतन 
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कर यात आली आहे. तर  कोटेशन नोट स .०४/२०२०-२१ अ वये मे.Point of View यांनी तयार 
केले या Documentry कामी झाले या र. .१,७७,०००/- (अ र  र. .एक लाख स या र हजार फ ) 
या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८००७      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – नगररचना व वकास 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१५/०१/२०२१, द.०१/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी आ. .९९ (खेळाचे मैदान), आ. .१०१ 
(दवाखाना), आ. .१०२ (मा यिमक शाळा), आ. .१०३ ( करकोळ बाजार) आ. .१०४ (उ ान) व ९.०० 
मी. र ता याकामी यांचे कायलया माफत मोजणी ता.ह.का.मो.र.नं. ४९५४/२०२०, दनांक 
०२/११/२०२० अ वये केलेली असून य अंतगत िस.स.नं. ५४४२ ते ५४४८, ५४६९, तसेच ५४२७, 

५४२९, ५४३२, ५४३३, ५४३३/१ ते ५४३३/९, ५४३४, ५४३४/१ ते ५४३४/२, ५४३५, ५४३७, 

५४३७/१ ते ५४३७/११, ५४३९, ५४४९ व ५४५० यांची मोजणी केलेली आहे. तथापी या मोजणी 
म ये िस.स.नं. ५४२७, ५४२९, ५४३२, ५४३३, ५४३३/१ ते ५४३३/९, ५४३४, ५४३४/१ ते ५४३४/२, 

५४३५, ५४३७, ५४३७/१ ते ५४३७/११, ५४३९, ५४४९ व ५४५० या जादा िमळकतीची  मोजणी नगर 
भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी केलेली असुन याकामी तातड  मोजणी फ  र. .१,३६,०००/- 
ची मागणी महानगरपािलकेकडे केलेली आहे. यास अनुस न मौजे पंपर  वाघेरे मिधल िमळकत 
िस.स.नं.५४२७, ५४२९, ५४३२, ५४३३, ५४३३/१ ते ५४३३/९, ५४३४, ५४३४/१ ते ५४३४/२, ५४३५, 

५४३७, ५४३७/१ ते ५४३७/११, ५४३९, ५४४९ व ५४५० यांचे मोजणीकामीची तातड  मोजणी फ  
र. .१,३६,०००/- नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना अदा करणे आव यक आहे. तर  नगर 

भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी कळ वलेली मौजे पंपर  वाघेरे मिधल िमळकत िस.स.नं. ५४२७, 

५४२९, ५४३२, ५४३३, ५४३३/१ ते ५४३३/९, ५४३४, ५४३४/१ ते ५४३४/२, ५४३५, ५४३७, ५४३७/१ ते 

५४३७/११, ५४३९, ५४४९ व ५४५० यांचे मोजणी कामीची तातड  मोजणी फ  र. .१,३६,०००/- अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८००८      वषय मांक – ४२ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .मसाभां/१७/का व/५१८/२०२०, द.३१/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      कोरोना रोगाचा सार रोख यासाठ  संपुण रा याम ये दनांक 15 स टबर 2020 ते 16 
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ऑ टोबर 2020 या कालावधीत माझे कुटंुब माझी जबाबदार  ह  मोह म राब वणेकामी मा.मु यमं ी 
यांनी आदेश दलेले आहेत. यानुसार मनपा ह म ये सदर मोह म राब व यात येणार 
अस याने  वैदय कय वभागा या मागणी नुसार मागणी केले या  सा ह यापैक  तातड चे आव यक 
सा ह य  25 ट के माणे थािनक बाजारातील यवसायकृत पुरवठा धारकाकडून  तातड ने उपल ध 

क न उव रत स ह य अ प मुदतीची जा हर  सुचनेतील ा  लघु म दरानुसार 25 ट के सा ह य मे. 
सु वधा टे सटाई स, सोलापुर या पुरवठा करणा-या  पुरवठा धारकास बल अदागयी करणेत यावी 
याबाबत िनदश दलेले आहे. यानुसार  भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन 
कायदा २००५, महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) तसेच The Disaster management act 2005 
अ वये थमल 1000 गन (INFRARED THERMOMETER)  1000 नग व FINGER TIP PULSE 

OXIMETER1000 नग  तातड या  खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सुचना ं  24/2020-21 िस द 
करणेत आली होती. याम ये  मे. ह.एम.िशंदे. सांगवी यांचे लघु म दर ा  झालेले आहेत. 
यानुसार व रल माणे एकुण 02 बाबी क रता एकुण  25 ट के माणे 500 गन (INFRARED 

THERMOMETER)  500 नग व FINGER TIP PULSE OXIMETER पुरवठा करणारे पुरवठा 
धारक  मे.सु वधा टे सटाई स, सोलापुर र. .7,84,200/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार दोनशे 
फ )  चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८००९      वषय मांक – ४३ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – उ ान 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/०१/२०२१, द.०१/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा ण सं हालय या 
ठकाणी १.पशुवै क   २. युरेटर  या अिभनामाचे पदांवर दरमहा  एक त  मानधनावर हंगामी 
(ता पुर या)  व पात ६ म हने  कालावधीसाठ  नेमणूक करणेसाठ  थािनक वृ प ातून आ ण मनपा 
संकेत थळावर जा हरात िस द करणेत आली होती. उप थत उमेदवारां या मुलाखती ग ठत िनवड 

सिमतीमाफत घे यात आ या हो या.सदर िनवड सिमतीने १.पशुवै क  या अिभनामाचे पदाक रता 
डॉ. ीम.पूजा शंकर ब बले यांची दरमहा र. .४५,०००/-  (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) व २. युरेटर  या 
अिभनामाचे पदावर डॉ. ी.घन याम मोहन पवार  यांची  दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार 

फ )  या मानधनावर िनयु  करणेकामी िशफारस केली आहे.  सबब १.पशुवै क  या अिभनामाचे पदाक रता 
डॉ. ीम.पूजा शंकर ब बले यांची दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ )  व २. युरेटर  या 
अिभनामाचे पदावर  डॉ. ी.घन याम मोहन पवार  यांची  दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार 

फ ) माणे पुढ ल ६ म हने कालावधीक रता िनयु  तथा मानधन खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
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ठराव मांक – ८०१०      वषय मांक – ४४ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – मा हती व तं ान 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१६/का व/३४७/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       को वड – १९ चा वाढता ादुभाव वचारात घेता  णालयांचे मागणीनुसार तातड ची बाब 
हणुन मनपाचे व वध ठकाणी कायरत कोवीड णालये, दवाखाने या ठकाणी डॅशबोड संगणक 
णालीम ये डेटा ए  चे कामकाज करणेकामी कोपा पासा िश ण पुण झाले या एकूण ४० Data 

entry operator यांना आव यकतेनुसार मानधनावर ३ म हने कालावधीसाठ  अथवा त पुव  Covid-19 
बाबतचे कामकाज संपु ात आ यास सदर कालावधीपयत मानधनावर नेमणूक करणेकामी आदेश 

.मात व/१६/का व/ २६६/२०२० द.०१/१२/२०२० अ वये कर यात आले या आदेशानुसार  व 
सदरकामी ित डेटा इं  ऑपरेटर साठ  ितमहा मानधन र. .१९,२५०/- या माण े ४० डेटा इं  
ऑपरेटर यांना ३ म हने कालावधीसाठ  येणा-या एकुण र. .  २३,१०,०००/- (अ र  र. .  तेवीस 
लाख  दहा हजार फ ) इत या खचास व सदरचा खच मा हती व तं ान वभागा या “ई-
ग हन स”या लेखािशषामधून करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८०११      वषय मांक – ४५ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – मा हती व तं ान 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१२/का व/०३/२०२१, द.०१/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       महानगरपािलके या ाथिमक शाळा व इतर कायालयांना इंटरनेट सेवा उपल ध क न 
देणेकामी िन वदा सूचना मांक १०/२०१९-२०  नुसार लघु म िन वदा धारक  मे.इंटेक एंटर ायझेस 
यांना महानगरपािलके या ाथिमक शाळा व इतर कायालयांकर ता इंटरनेट  सेवा उपल ध क न देणेचे 
कामकाजासाठ  चार म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेचे कामास येणारा  खच र. . २२,४८,३०२/- 
अिधक य ातील जीएसट  या दराने चार म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेकामी येणा-या खचास 
मा यता व या अनुशंगाने येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८०१२      वषय मांक – ४६ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/०२/२०२१, द.०१/०१/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/52/2020-21 अ वये भाग .२४ 
म ये नवीन पावसाळ  गटस टाकणे व दु तीची कामे करणेकामी आर जी मंगळवेढेकर 
िन.र. .37,26,949/- (अ र  र. .सदतीस लाख स वीस हजार नऊशे एकोणप णास फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,93,249/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,93,249/- पे ा 34.77% कमी हणजेच 

र. .24,09,106/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण 
र. .24,44,219/- 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 – ८०१३      वषय मांक – ४७ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५८९/२०२०, द.०१/०१/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/20/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१८ मधील मनपा इमारतींची देखभाल दु ती कामे करणेकामी मे.अनुष ए टर ायजेस 

िन.र. .37,49,319/- (अ र  र. .सदोितस लाख एकोणपं नास हजार तीनशे एको णस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,19,319/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,19,319/- पे ा 32.97% कमी हणजेच 

र. .24,93,060/- + रॉय ट  चाजस र. .12,853/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण 
र. .25,35,913/- 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 – ८०१४      वषय मांक – ४८ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५८८/२०२०, द.०१/०१/२०२१ 



32 
 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/12/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१८ मधील मनपा  शाळा इमारतींची देखभाल द ु ती करणेकामी मे.अनुष ए टर ायजेस 

िन.र. .41,33,693/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख तेहितस हजार सहाशे या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,03,693/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,03,693/- पे ा 31.98% कमी हणजेच 

र. .27,23,312/- + रॉय ट  चाजस र. .12,853/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण 
र. .27,66,165/- 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 – ८०१५      वषय मांक – ४९ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५८७/२०२०, द.०१/०१/२०२१ 
       वषय - भाग  १६ मधील रावेत भागातील गु ारा प रसरातील पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर  
              लाईनची दु ती व थाप य वषयक कामे करण.े. 

वषय मांक ४९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ८०१६      वषय मांक – ५० 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५८६/२०२०, द.०१/०१/२०२१ 
       वषय - सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील रावेत व कवळे मधील मनपा शाळा  

               इमारतींची देखभाल दु ती करण.े. 
वषय मांक ५० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ८०१७      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५८५/२०२०, द.०१/०१/२०२१ 
       वषय - सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील कवळे मामुड  वकासनगर मधील मनपा  

              शाळा इमारतीची देखभाल दु ती करण.े.. 
वषय मांक ५१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ८०१८      वषय मांक – ५२ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०८/का व/०१/२०२१, द.०१/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

       भारतीय साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ व महापािलका अिधिनयम कलम ६३(३) 
मधील तरतुद वचारात घेता वर ल संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , ितबंधा मक उपाय 
करणे आव यक असलेने मनपाचे व वध णालये,ज बो को वड सटर व ऑटो ल टर को वड 
हॉ पटल कर ता आव यक लागणारे PPE Kit with N95 Mask खरेद  करणेकामी अ पमुदतीची ई-
िन वदा सुचना .३५/२०२०-२१ अ वये मे.एच. यु.लँ पस मॅ युफँ चर ंग को. ा.िल. यांचेकडुन ा  
झालेला िन वदा लघु म दर र. .१९४ + GST ती कट माणे पी.पी.ई.१,००,००० कट खरेद  
करणेकामी एकूण र. .१,९४,००,०००+GST चे खचास भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी 
यव थापन कायदा २००५, महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) कलम ६७(३)(क) नुसार खरेद  
करणेकामी करारनामा क न येणा-या खचास मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध णालय, जंबो को वड सटर व अटो ल टर को वड 
हॉ पटलक रता आव यक लागणारे  PPE Kit with N95 Mask  खरेद  करणेकामी ईिन वदा 
.३५/२०२०-२१ साठ  लघु म िन वदाधारक मे.एच. यू.लॅ स मॅ युफॅ चर ंग कंपनी ा.िल. 

यांचेकडून लघु म दर र. .१९४ अिधक जीएसट  असा ा  झाला आहे.  मे.एच. यू.लॅ स 
मॅ युफॅ चर ंग कंपनी ा.िल.यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता िमळणेबाबतचा वषय 
.५२ द.०१/०१/२०२१ रोजी आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम ४१ व ५० महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (३) (क) आ ण ७३(क)  नुसार 
मा. थायी सिमतीसमोर दाखल केलेला असला तर   द.०५/०१/२०२१ चे प ा वये मे.एच. यू.लॅ स 
मॅ युफॅ चर ंग कंपनी ा.िल. यांनी शेतकर  अंदोलन द ली, ह रयाना या सीमेवर असलेने यांची 
कंपनी मागील ४० दवसांपासून बंद अस याने  PPE Kit पुर वणेकामी असमथता दश वली अस याने 
तातड चे बाब हणून िन वदेतील इतर पुरवठाधारक १. मे.के स फामा, मुंबई व २.मे.कोठार  मे डकल 
पंपर  यांनी लघु म दर हणजेच र. .१९४ अिधक जीएसट  यादराने पुरवठा कर याची तयार  
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दश वली अस याने दोनह  िन वदाधारकास  िन वदा संखे या येक  ५० ट के या प रमाणात 
पुरवठा आदेश देणेस व यासाठ  येणा-या येक  मे.के स फामा, मुंबई र. .९७,००,०००/- व 
मे.कोठार  मे डकल, पंपर  र. .९७,००,०००/- असा एकूण खच र. .१,९४,००,०००/-(अ र  र. .एक 
कोट  चौ-या णव लाख फ ) व मे.के स फामा, मुंबई व मे.कोठार  मे डकल, पंपर  यांचे बरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८०१९      वषय मांक – ५३ 

दनांक – १३/०१/२०२१       

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.सा रका स ते, मा. वाती काटे यांचा ताव वचारात घेऊन – 

       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३ द.११/१२/२०२० अ वये मा.सार का स ते, 
मा. वाती काटे यांनी ता वत केलेनुसार 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. तसेच 
व ाथाबरोबर िश कांचा ह  अ ावत वाचनाची मा हती िमळावी. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील सव िश कांना "श दवेद"  पु तक िश कांसाठ  वाचनासाठ  व 
व ाथाना िश णासाठ  ेरणा देणारे आहे. तर  मे.महाजन दस यांचेमाफत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील सव िश कांसाठ  "श दवेद" हे पु तक सन २०२१-२२ साठ  
थेट प तीने खरेद  करणसे व येणा-या य  खचास मा यता देणचेी मा.िश ण सिमती सद य 
यांची मागणी असली तर  तूत वषयातील एज सीकडून एकूण कती पु तके खरेद  करणार व 
यासाठ  एकूण कती खच येणार हे शासनाने तपासून मा. थायी सिमतीसमोर मा यतेसाठ  सादर 

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

--------  
ठराव मांक – ८०२०      वषय मांक – ५४ 

दनांक – १३/०१/२०२१       

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा. यांका बारसे, मा. वाती काटे यांचा ताव वचारात घेऊन – 

 मा.िश ण सिमती सभा ठराव .९ द.११/१२/२०२० अ वये मा. यांका बारसे, मा. वाती 
काटे यांनी ता वत केलेनुसार भारताम ये सव  Covid-19 या संसगज य रोगाची साथ चालू 
अस याने गेली काह  म हने लॉकडाऊन अस याने सव शाळा बंद हो या. स थतीत रा य 
शासना या नवीन धोरणानुसार शाळा सु  हो याचे संकेत दलेले आहे. पंपर  िचंचवड 
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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 ये ह  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. तसेच व ाथा या आरो याकडेह  ल  देणे 
आव यक आहे. रा य शासना या धोरणानुसार शाळा सु  झा यानंतर शाळेत येणा-या व ाथा या 
कोरोना रोगाचा ादुभाव हा पूणपणे संपलेला नस याने आरो याची काळजी घेणे मह वाचे असणार 
आहे. तर  व ाथा या आरो या या ीने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळा 
िनजतुक करण (सॅिनटायझर) क न घेणेस तसेच होणा-या य  खचास मा यता देणचेी 
मा.िश ण सिमती सद य यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक 
शाळा सु  करणेपुव  सॅिनटायझर क न घेणे आव यक आहे. सॅिनटाई झंग महापािलके या आरो य 
/ वै क य वभागाकडून केले जाणार कंवा खाजगी एज सीकडून करणार तसेच याकामी कती खच 
येणार आहे. हे तपासून शासनाने मा. थायी सिमतीसमोर मा यतेसाठ  सादर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८०२१      वषय मांक – ५५ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग - डा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३६३/२०२०, द.०२/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२ द.११/१२/२०२० अ वये 

मा.महापािलका आयु  यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ८२ 

यायामशाळा म.न.पा. प रसरात चाल व या जात असुन यापैक  ५० यायामशाळा दरमहा २०००/- 

सेवाशु क देऊन मनपा प रसरातील सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
आहेत. यापैक  खालील ३६ यायामशाळांची मुदत संपु ात येत अस याने संबधीत सं थांनी मुदतवाढ 

िमळणेकामी अज केलेला आहे. 
 

अ.  यायामशाळेचे नांव सं था/मंडळाचे नाव 
१ व ानगर रामनगर यायामशाळा इले हन डस ्  पोटस  लब 
२ संभाजीनगर यायाम शाळा,िचंचवड साई शारदा म हला बचत गट िचंचवड 
३ कै.आकाश काळभोर या.शाळा आकुड  हंद ु थान रलाएबल पोटस लब,आकुड  
४ बाहुबली यायाम शाळा,िनगड  साथी जी.ए.इनामदार पोटस अकादमी आकुड  
५ सा व बाई फुले म हला यायामशाळा ॉस फट टेिनस सटर अकादमी िनगड  
६ छ.िशवाजी महाराज जलतरण यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ आकुड  
७ कै.कैलास शंकरराव पांढारकर या.शाळा आकुड  ी.तुळजामाता म हला बचतगट आकुड  
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८ कै.संजय काळे हे थ लब,िनगड  सं ाम पोटस लब से.नं.२८ ािधकरण 
९ वा.सावरकर यायामशाळा से.नं.२६ िनगड  कॅप टोन पोटस ऍ ड फटनेस से.२७ िनगड  
१० सुदशननगर म हला हे थ लब ीधर नगर युवा ित ान िचंचवड 
११ कवळे गावठाण यायामशाळा, कवळे ी.बापदेव महाराज सेवा सं था मया. कवळे 
१२ गु वय दादोजी क डदेव या.शा.राजष  शाहू 

उ ान बजलीनगर 
िशवश  म हला बचत गट िशवनगर  िचंचवड 

१३ ी.गणेश या.शा.मरळ उ ान पवनानगर शंभुराजे मदानी खेळ वकास मंच िचंचवड गाव 
१४ कै.तानाजी गावडे या.शा.तानाजीनगर िचंचवड अजीत वयंरोजगार सेवा सह.सं था 
१५ राजमाता जजाऊ म हला या.शाळा काकडे पाक काकडे पाक िम  मंडळ,िचंचवड 
१६ कै.बळवंत िचंचवडे यायामशाळा,िचंचवड सं कृती म हला बचतगट,िचंचवड गाव 
१७ डॉ.हेडगेवार डा संकुल या.शा.मासुळकर कॉ. ी.िशवाजी िम  मंडळ, पंपर  
१८ खराळवाड  पु ष यायामशाळा खराळवाड  कामगार िम  मंडळ पंपर  
१९ कै.आ णासाहेब मगर तलाव या.शाळा पंपर  यु भारत वकास सोशल फांऊडेशन नेह नगर 
२० ी.भैरवनाथ यायामशाळा,भोसर  छ.िशवाजी म.त ण मंडळ भोसर  
२१ कै.बाबुराव भांडे पंपळे िनलख या.शाळा ओम साई फाऊंडेशन पंपळे गुरव 
२२ शेवंताबाई साधु कािशद यायामशाळा पंपळे गुरव वामी समथ ववेकानंद िम  मंडळ 
२३ वैदुव ती यायामशाळा , पंपळे गुरव वैदु समाज बोधन मंडळ, पंपळे गुरव 
२४ मंुजाबा चौक यायामशाळा, पंपळे सौदागर गणेश िम  मंडळ पंपळे सौदागर 
२५ सखुबाई गवळ  उ ान म हला या.शा.भोसर  सं कृती म हला वयं रोजगार सं था,भोसर  
२६ पै.िशवराम डोळस यायामशाळा,भोसर  डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  
२७ कै.कचदेव िसताराम ल ढे यायामशाळा भोसर   ल ढे तालीम िम  मंडळ भोसर  
२८ कै. बंदुमाधव ठाकरे या.शाळा यमुनानगर, िनगड ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर 
२९ कै.िमनाताई ठाकरे म हला यायाम शाळा 

यमुनानगर 
कुल वामीनी महासंघ यमुनानगर िनगड  

३० कै.मधुकर पवळे या.शा.आणाभाऊ साठे 
डांगण यमुनानगर 

हनुमान पोटस ्  अकॅडमी,मोरेव ती िचखली 

३१ सांगवी म हला यायामशाळा,सांगवी मनोहर  म हला बचत गट सांगवी 
३२ कै.मधुकर पवळे यायामशाळा, राजनगर ओम साईराम सेवा ित ाण यमुनानगर 
३३ कै.सदािशव ब हरवाडे या.शाळा शाहुनगर हनुमान पोटस ्    अकॅडमी मोरे व ती िचखली 
३४ संत तुकारामनगर यायामशाळा व लभनगर हनुमान पोटस ्    अकॅडमी मोरे व ती िचखली 
३५ साई शारदा म हला या.शाळा आय ट  आय 

कासारवाड  
अिभनव गगन पोटस ्    कासारवाड  

३६ फुगेवाड  यायामशाळा, फुगेवाड  जय महारा  िम  मंडळ फुगेवाड  
       
           वर ल त यात नमुद केले या ३६ यायामशाळांची मुदत संपु ात येत अस याने सं था, 

मंडळ, बचत गट यांनी मागणी के या माणे ३६ यायामशाळांना आदेशा या तारखेपासून ११ म हने 
कराराने दरमहा र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून सेवाशु क देऊन यांना 
चाल व यास देणेस मा यता दे यास तसेच 
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अ.  यायामशाळेचे नाव सेवा शु क त वावर चाल व यास घेणा-या सं थेचे 
नाव 

१ कै.सदािशव ब हरवाडे यायाम शाळा, शाहूनगर हनुमान पोटस अकॅडमी,मोरेव ती िचखली 
२ नव महारा  यायाम शाळा, पंपर  गाव मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर  गाव पुणे 
३ कै.दशरथ कापसे यायाम शाळा, पंपर  गाव मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर  गाव,पुणे 
४ बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर,मोहननगर अ  वनायक म हला ित ान, मोहननगर,िचंचवड,पुणे 
५ उ ोगनगर म हला यायाम शाळा,िचंचवड उ ोगनगर म हला वकास क , िचंचवड,पुणे 
६ पोिलस वसाहत यायामशाळा,कृ णानगर,िचखली कै.गजानन हे  े ित ान, हे ेवाड  िचखली 

          
      वर ल त यात नमुद केले या यायामशाळा या रकाना .३ म ये नमूद केले या सं थाना 
११ म हने कराराने म.न.पा कडून दरमहा र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) सेवाशु क देऊन 
कराराने चाल व यास आदेशाचे तारखेपासून मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८०२२      वषय मांक – ५६ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग - डा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१३६/२०२०, द.११/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३ द.११/१२/२०२० अ वये 

मा.महापािलका आयु  यांनी ता वत केलेनुसार मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व 

मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/१८८/ २०१२ द.०४/०७/२०१२ अ वये, म.न.पा. प रसरातील 

व ाथ  खेळाडू क रता खेळाडू द क योजना राब वणे बाबत या धोरणास मा यता दली असून, सदर 
खेळाडू द क योजना द.०४/०७/२०१२ पासून राब वणे बाबत अंमलबजावणी करणेस मा यता दलेली आहे. 

खेळाडू द क योजना २०१९-२० (आठवी बॅच) अनुषंगाने वृ प ात जा हर िस द  देऊन द.१९/११/२०१९ ते 

द.१९/१२/२०१९ या कालावधीत अज माग वले असता एकूण ३३ अजापैक  म.न.पा डा धोरणानुसार ३० 

खेळाडू पा  व ३ खेळाडू अपा  कर यास मा यता दली आहे. पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजनेचा २०१९-

२० चा लाभ २ वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .७५,१४,०००/- (अ र  र. .पं याह र लाख 

चौदा हजार फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८०२३      वषय मांक – ५७ 

दनांक – १३/०१/२०२१       

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

संदभ – मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव –  
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       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४ द.११/१२/२०२० अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या वतीने स या िनगड , िचंचवड, संभाजीनगर, संत तुकारामनगर 
येथे संगीत अकादमी चाल व या जातात. या संगीत अकादमी म ये शा ीय गायन, सुगम गायन, 
तबलावादन, हाम िनयम वादन इ. वषय िशक वले जातात.या संगीत अकादमी म ये िश त 
झाले या व ा याना अ खल भारतीय गांधव महा व ालय, मुंबई या अिधकृत सं थेमाफत पर ेस 
बस वले जातात. संगीत अकादमी सु  झा यापासून अ ाप पयत अ खल भारतीय गांधव 
महा व ालय, मुंबई यां या ारंिभक ते वशारद या पर ांम ये अंदाजे १५०० व ाथ  उ ीण झालेले 
आहेत. पंपर  िचंचवड शहराचा आता माट िसट  म ये समावेश झाला असून महापािलकेकडून 
नाग रकां या अपे ा वाढले या आहेत. शहराम ये सां कृितक चळवळ िनमाण हावी तसेच 
नाग रकांचा सहभाग वाढ वणे ह  संक पना ज यासाठ  कला, संगीत अकादमीचे कामकाजाचा 
व तार कर याची गरज िनमाण झाली आहे. पंपर  िचंचवड शहरात कला, संगीत अकादमीचे काम 
िनरंतर चालव यासाठ  मा.महेश काळे, यात भारतीय शा ीय गायक यांनी दनांक १ डसबर 
२०२० रोजी या ई-मेल ारे पंपर  िचंचवड प रसरातील व ाथ  व उदय मुख कलाकारांना यासपीठ 
िमळवून देणेसाठ  महेश काळे कुल ऑफ यु झक व म.न.पा. या संयु  व माने संगीत अकादमी 
चालू करणे व सदर अकदमी ह इतरसांठ ेरणा ोत ठरेल असे कळ वले आहे.  
सदर तावात यांनी उ लेख केले या मुख बाबी खालील माणे आहेत . 

१) स ा या गत पढ नू प अ यावत अ यास अंतभाव असलेला आ यास म. 
२) स या या पढ नूसार व संगीत े ात होणा-या व वध बदलास अनूस न राब व याची 
शै णक प त. 
३) अ यावत तं ानाचा वापरक न िश ण देणे उदा. व वध संकेत थळावर ल उपल ध असलेले 
यातनाम कलाकारांचे मा हतीपट 

४) व ा याना य-ु युब ारे नामां कत कलाकारांची, यां या घर यांची, रागांची मा हती उदा. 
ना यसंगीत, अभंग, ठुमर , र बं  संगीत इ. उपल ध होईल. 
५) व ा याचे WHATS APP ुप तयार क न यावर संगीत वषयक मा हती गोळा क न ती 
इतर व ा याबरोबर आदान – दान करणे.  
६) इंटरनेटवर िमळणा-या विन फत व लेख 
७) संगीत े ातील वशेषत  ा यापकांना आमं त क न व ा याचे मागदशन करण.े 
८) संगीत कायशाळेचे आयोजन करणे.  
९) संगीत मै फल / महो सवाचे आयोजन करणे. 
१०) साऊंड इं जिनअर ंगचे आज या संगीताम ये असलेला भाव आ ण मह व 
११) व ा याना चांगले िश ण िमळणेकामी संगीत िश कां या कामकाजाचे वेळोवेळ  मु यमापन 
करणे. 
१२) व ा या या अडचणी व यांचे येय ा ीसाठ  यांचे आ यासाचे मु यमापन व मागदशन 
१३) व ा याना अ यासासाठ  पोषक वातावरण तयार करण.े  
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१४) संगीत व ालयातील अंतभाव यव था उदा. वतं  रयाज क , तां क या अ यावत 
संगीत वग, ंथालय, े ागृह, विनमु ण क , उपहारगृह, कलाकारांची राह याची यव था, 
पयावरणपुरक वातावरण. 
संगीत अकादमीचे कामकाजाचे ाथिमक व प 
१ ( व ा यासाठ  िनयिमत संगीत वग भर वण.े 
२) िश कांना िश ण देणे. 
३) व ा याची  सावजिनक काय मा ारे वा षक तुती 
४) संगीत कायशाळा / आमं त त ांचे तािसका वग 
५) ंथालय 
६) संगीत वषयक जोड िश ण 
७) संगीत महो सव व मैफल 
८) साऊंड इं जिनअर ंग 
९) िश यवृ ी काय म 
१०) पयावरण संवधन 
 

ाथिमक ोत 
         सदर क पाचे अंमलबजावणी करतेवेळ  महापािलकेचे ९ संगीत िश क व 
अ त वात असले या जागेचा वापर करता येईल. याच बरोबर ने संपूण संगीत अकादमी या 
कामकाजावर िनयं ण ठेवणेसाठ  एका शासक य अिधका-याची व दोन जादा संगीत िश कांची 
िनयु  करणे. तसेच स याची संगीत अकादमी जागे या दु तीसाठ  र. .५.०० ल  ह  खचाची 
मयादा राह ल व ट या-ट याने अकादमीस यो य या सु वधा म.न.पा. माफत िनमाण करणेत 
येतील. वर ल बाबीं या बरोबर े ागृह, संगीत सभागृह, कायशाळेसाठ  जागा व जा हरातीसाठ  
आव यक ोत या सवाचा वचार वेळोवेळ  करावा लागेल. सदर संगीत अकादमीत प ह या वष  
५०० व ाथ , दुस-या वष  ७५० व ाथ  व ितस-या वष  १००० व ाथ  यांचा समावेश वचारात 
घेऊन शासक य व आव यक ोतांचे िनयोजन करावे लागेल. तसेच मा. महेश काळे यांनी 
अित रक ोताबाबत प  अ नुसार  व संगीत अकामदमी कर ता म.न.पा. या शाळेतील 
व ा यासाठ  मोफत व म.न.पा. शाळे यित र  व ा यासाठ  र. .१०००/- अशी मािसक फ  
महेश काळे संगीत अकादमी आकारेल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण महेश काळे कूल 
ऑफ यु झक यां या संयु  व माने पंपर  िचंचवड संगीत अकादमी चाल वणेस व याकामी 
येणा-या खचास मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे व या बाबत यो य तो 
करारनामा मा.आयु  यांनी करावा व अकादमी चाल वणे बाबतचे पूण अिधकार मा.आयु  यांना 
रा हल. सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण महेश काळे कूल ऑफ यु झक यां या 
संयु  व माने पंपर  िचंचवड कूल ऑफ यु झक, िनगड  कलादालन येथे सु  करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणचेी मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

सद यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
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िशफारस करणते येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ८०२४      वषय मांक – ५८ 

दनांक – १३/०१/२०२१       

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.स वता खुळे यांचा ताव –  

           मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .६ द.२४/१२/२०२० अ वये नागरव ती 
वकास योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध कारचे क याणकार  योजना राब वले जातात. या 
वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण योजने अंतगत ना व यपूण योजना 
अिधक भावीपणे राब वणे आव यक आहे. यासाठ  म हला स मी करणात अ ेसर असलेला केरळ 
रा यात “कुटंुब ी” या क पाला भेट देणे तसेच तेथील म हला स मी करणा या कामकाजची 
पाहणी करणे यासाठ  केरळ रा यात माहे फे ुवार  २०२१ म ये मा.म हला व बालक याण सिमती 
सव सद या तसेच संबंिधत अिधकार  यांचा अ यास दौरा आयो जत करणेकामी होणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८०२५      वषय मांक – ५९ 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग - वै कय मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१३/का व/४८९/२०२०, द.१६/१२/२०२० 
       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आजी नगरसद यां या आरो य वमा योजना   

              द.१९/१२/२०२० पासुन १ वष कालावधीकर ता  लागू करणेबाबत. 
वषय .५९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ८०२६      वषय मांक – ६० 

दनांक – १३/०१/२०२१      वभाग - ब े य, थाप य 

सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ था/का वज/१२/१३६/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       ांितवीर चापेकर वा या या ितस-या ट याची तावात नमूद माणे कामे करणे या 
कामाबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व ांतीवीर चापेकर मारक सिमती या समवेत 

करावया या करारनामा  मसुदा मा य करणे व सदर करारना यास व या माण े करारना यातील 
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तरतुद नुसार कामाची िन वदा र कम  .५,७५,६४,०६६/- + GST ची र कम ांितवीर चापेकर 
सिमतीस अदा करणेस व यापैक  िन वदा र. .५,७५,६४,०६६/- रकमे या १५% र. .८६,३४,६१०/- 
(अ र  र. .शहाऐंशी लाख चौतीस हजार सहाशे दहा फ ) इतक  र कम  बँक गँरंट पोट  ांितवीर 
चापेकर सिमतीस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत 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/६१/२०२१ 

     दनांक – १४/०१/२०२१  
 
 

                                                          
(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 साठ . 

 



42 
 

( .उ ान/२/का व/३४६/२०२० द.३०/१२/२०२० वषय .२७ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१८३/२०२० द.३०/१२/२०२० वषय .३२ चे लगत)

 


