
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २३६ 

(सभावृ ांत) 

 

दनांक- १८/०८/२०२१                                 वेळ – द.ु२.३० वा. 
 

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

१८/०८/२०२१ रोजी द .ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.सभापती, 
थायी सिमती यांच े दालनातून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.उपसिचव महारा  शासन 

यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये 

ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली होती. सदर सभेत खालील 

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

 

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

३. मा. बुड सुवणा वकास 

४. मा. फुगे िभमाबाई पोपट 

५. मा. पो णमा र वं (आ पा) सोनवणे 

६.    मा. भोईर सुरेश िशवाजी 
७. मा. बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८. मा. यादव मीनल वशाल 

९. मा. पाडाळे िनता वलास 

 यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा. वकास ढाकणे- अित.आयु (१), मा.उ हास 

जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.राजन पा टल- शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय- 

आरो य वै क य अिधकार , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे- मु य लेखा व व  

अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर- उप आयु , मा.िनकम, 

मा.भालकर, मा.सवणे, मा.तांबे, मा.इंगळे, मा.कुलकण - सह शहर अिभयंता, मा.लडकत- .सह शहर 

अिभयंता, मा.देशमुख, मा.बोदडे, मा.गायकवाड, मा.आगळे, मा.आढार , मा.बहुरे, मा.थोरात- 

सहा यक आयु , मा.पोमण- मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.साळवे- अित. आरो य 

वै क य अिधकार , मा. डॉ. वाबळे- अिध ता वाय.सी.एम.एच., मा.देशमुख, मा.पाट ल, मा.ग टुवार, 

मा.पवार, मा.काळे- कायकार  अिभयंता, मा.देशमुख, मा.पानसरे- शासन अिधकार  हे अिधकार  

उप थत होते. 

---------- 



उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले. 

वषय . ३१) थाप य ई े य कायालयातील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामाम ये 

वाढ/ घट करणेबाबत- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय . ३२) भाग .११ मधील कामाचे तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा. बुड सुवणा व 

मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
वषय . ३३) ठराव .८९६६ द.१०/०३/२०२१ ला दु ती- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे 

अंबरनाथ यांचा ताव. 
वषय . ३४) महापािलका अित मण वभागाम ये मानधन त वावर म हला सुर ा र क 

कमचार  नेमणुक बाबत- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
वषय . ३५) महापािलका अ थापनेवर ए सरे- टे निशअन पदावर नेमणुक करणेबाबत- 

मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
वषय . ३६) सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांनी Covid Care 

Centre मधील णांना पुरवठा केले या दुधाची बले अदा करणेबाबत- मा. बुड 

सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
वषय . ३७) सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये कामांचा समावेश करणेबाबत- मा. बुड 

सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
वषय . ३८) अंतगत तरतुद वग करणेबाबत. 

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

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३५ द.११/०८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले.  

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

ठराव मांक- १०१४१                          वषय मांक- ०१ 
दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार, 
सुचक- मा. श ु न काटे      अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 

संदभ-  मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/८६६/२०२१, द.२३/०७/२०२१. 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

भारतीय साथरोग िनयं ण अिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  

महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) यास अिधन राहून कोरोना 
वषाणुचा(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या 
अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी Antigen Test kits खरेद  

करणेकामी िस द केले या ई-िन वदे या अनुषंगाने  M/s.Cupid Limited   यांचेकडून STRUmed 

Solutions Pvt. Ltd., Chennai  कंपनीचे iNSTAXPLORTM Covid-19 Ag - Rapid Antigen Test Kit 

(Lot no STRUCOVAG022, MFG:2021/06, Exp:2023/05) ४,००० कटस ् ( १,००,००० टे ट  25 



Test    per Kit Rate per Test Rs.३९.९५ अिधक ५% GST र. . १.९९ माणे ित टे ट र. . 

४१.९५   या दराने खरेद  कर यास व (िन वदा र. . १,१६,००,०००/- पे ा ६५.५६% कमी दराने) येणा-
या र. .३९,९५,०००/-  अिधक ५% GST च ेखचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१४२                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग थाप य ह मु यालय 

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

संदभ- सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/८३३/२०२१, द.२८/०७/२०२१. 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/102/2020-21 अ वये भाग .३२ मधील व वध 

ठकाणी थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.मंगल इंड ज 

िन.र. .29,99,958/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे अ ठाव ण 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,658/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,658/- पे ा 
32.70% कमी हणजेच र. .19,70,314/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .72,300/- = एकुण र. .20,49,115/- (वीस लाख एकोणप नास हजार एकशे पंधरा) 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 दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१४३                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य क मु यालय 

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

संदभ- मा. आयु सो यांच ेप  . था/िन/क-मु य/८१९/२०२१, द.२३/०७/२०२१. 
 मा. आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/1/2021-22 अ वये पंपर  येथील कै.अ णासाहेब 

मगर टे डयम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फिनचर व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. द रायकॉन क श स िन.र. .6,10,09,021/- (अ र  र. .सहा कोट  दहा लाख 

नऊ हजार एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,09,63,371/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,09,63,371/- 

पे ा 20.82% कमी हणजेच र. .4,82,70,797/- + रॉय ट  चाजस र. .19,662/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .45,650/- = एकुण र. .4,83,36,109/- 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 दे यात 

येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१४४                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .मसाभां/५/का व/८८२/२०२१, द.३०/०७/२०२१. 
वषय- मे. क इंड या ा. िल.यांना २ म ह याचा कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय मांक- ०४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- १०१४५                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य ह मु यालय 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/८१७/२०२१, द.१९/०७/२०२१. 
वषय- भाग .३० दापोड  येथील छ पती िशवाजी महाराज पुतळा ते बोपोड पुल र ता 
अ यावत प तीने वकिसत करणेबाबत. 

वषय मांक- ०५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- १०१४६                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 

सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .मभां/०८/का व/१२८९/२०२१, द.०६/०८/२०२१. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका िनमाण झाला आहे, 

कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य आजारामुळे पंपर  िचंचवड शहरात 

आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे. कोरोना वषाणंू या संसगाला 
ितबंध घाल यासाठ  महापािलकेकडून आव यक ती द ता घेणेत येत असून या अनुषंगाने 



व वध उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा णालये,जं बो को वड सटर, ऑटो ल टर को वड 

हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांची  सं या वाढत असुन 

याकर ता Injection Remdesivir 100mg ची मो या माणात मागणी होत आहे तथापी आव यक 

या माणात पुरवठा होत नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे खरेद  करणे 

आव यक होते या दर यान मा. ज हािधकार  , पुणे यांनी सदर इंजे शनच े पुरव या कर ता 
वेळोवेळ  आदेश पार त क न Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दले होते. 

या माणे मनपाच ेकोवीड हाँ पीटल कर ता सोबतच े प  अ नुसार अ. .१ ते ३ पुरवठाधारकाकडुन 

तातड ने  एकुण 138 Vials थेट प दतीने  एकुण र. .3,15,970/- ची खरेद  कर यात आलेली आहे. 

सदरच े खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ ,सावजिनक आरो य वभाग 

अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल 

कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (३) (क) तसेच 

महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार सोबतचे प  अ नुसार अ. . १ ते ३ 

पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास काय र 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१४७                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 

सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .मभां/०८/का व/१२८८/२०२१, द.०६/०८/२०२१. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये युकर मायकोिसस  णसं या वाढत अस यामुळे 

मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयात  युकर मायकोिसस संसग झाले या बािधत 

णांवर वै कय उपचार केल ेजातात.  याकर ता Inj.Amphotericin B ची तातड ने आव यकता 
असलेने वै कय वभागाचे म यवत  औषध भांडार वभागाची मागणी ा  झाली आहे. सदर 

औषधाचा बाजारात तुटवडा असलेने तसेच  सदर औषधे  औषधाच े िन वदेत समा व  नसलेने 

उपल ध होणेस अडचण िनमाण झाली आहे. स थतीत मा. ज हािधकार  , पुणे यांनी 
सदरइंजे शनच ेपुरव या कर ता वेळोवेळ  आदेश पार त क न Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना 
िन त क न दले होते. या माणे मनपाच ेयशवंतराव च हाण मृती णालया कर ता मे. ोका 
एंटर ाईजेस , पुणे  यांचेकडुन Inj. Amphotericin B 50mg (Liposonal) र. .6286.50 ित 

Vial (सव करासह त) या दराने 70 Vials कर ता एकुण र. .4,40,055/-ची खरेद  कर यात आलेली 
आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ ,सावजिनक आरो य वभाग 

अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल 



कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (३) (क) तसेच 

महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार मे. ोका एंटर ाईजेस, पुणे यांचेकडुन थेट 

प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास काय र मा यता मा यता येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१४८                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा 
संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .जशुक/पापु/१६५/२०२१, द.०४/०८/२०२१. 
 मा.आयु सो यांनी िशफारस केल े माणे. 

महापािलके या को वड से टर म ये णाच ेमनोबल वाढ वणेसाठ  ी. िशव साद महाले (लाईफ 

मॅनेजमट कोच, नािशक) यांच ेउप माअंतगत अँटो स टर व ज बो को वड से टर येथ े१४ मे २०२१ 
पासुन रचाज टु ड चाज हा उप म राब वणेत आला आहे. ी. महाले यांनी संगीत मा यम, मनन 

(Meditation) तसेच ो साहन या मा यमातून णांना मानिसक आधार देऊन आजारपणातून 

बाहेर काढणेसाठ  चांगले काय केले आहे. या कायाची वृ प ांनी आ ण सार मा यमांनीह  दखल 

घेतली आहे. समाजातील सव तरामधून सदर उप मास चांगला ितसाद िमळालेला आहे. 

द.०४/०८/२०२१ रोजी या मा य टपणीनुसार ी. िशव साद महाले यांना ित दवशी र.  १२००/- 

(अ र  र. .बाराशे फ )  एवढा भ ा  मा य करणेत आलेला आहे. ी. िशव साद महाले यांनी पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेत १४ मे २०२१ ते  १३ स टबर २०२१ पयत  कायरत राहणार  आहे. तर  

यासाठ  ित दवशी र. .१२००/- यानुसार ४ म ह यांच े र. .१,४४,०००/- (अ र  एक लाख 

च वेचाळ स हजार फ )  मानधन होत आहे. सदर खचास मा. थायी सिमतीची मा यता यावी 
लागणार आहे. तर  याअनुषंगाने महापािलके या को वड से टर म ये णांच े मनोबल 

वाढ वणेसाठ  ी. िशव साद महाले यां या उप माबाबत देणेत येणा-या र. .१,४४,०००/- च े

मानधनासाठ  होणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१४९                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- पयावरण अिभयां क  

सुचक- मा. कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा. बुड सुवणा 
संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .पअक/३/का व/७/२०२१, द.०६/०८/२०२१. 

मा. आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड शहरातून वाहणा-या पुन जीवन क पा या अंमलबजावणीसाठ  वशेष उ ेश 

वहन (Special Purpose Vehicle [SPV]) थापन करणे बाबत. पंपर  िचंचवड शहरा या ह तून 



पवना, मुळा व इं ायणी या तीन न ा वाहतात. यामधील मुळा नद काठ वकसन क प, पुणे 

मनपा या सहकायानेएक तपणे राब वणेत येत असून, शहरातून वाहणा-या पुणे मनपाने या 
कामासाठ  थापन केले या कंपनीस मुळा नद या पंपर  िचंचवड शहरातील लांबी या माणात 

आव यक तो खच दला जाणार आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहरा या म यवत  भागातून पवना 
नद  वाहत असून, शहरा या उ रेकड ल ह व न इं ायणी नद  वाहत आहे. इं ायणी नद ची एक 

बाजू पंपर  िचंचवड ह त असून दुसर  बाजू पुणे ामीणम ये हणजेच PMRDA यां या 
अख या रत येत अस याने नद या दूषणासाठ  यानुसार पंपर  िचंचवड ह तून वाहणा-या 
पवना व इं ायणी नद  पुन जीवन क प राबवणेसाठ  अशा कामांचा अनुभव असणा-या Ms. 

HCP Desing & Planning & Management Pvt. Ltd. यांची क प स लागार हणून जून २०१८ 

म ये नेमणुक करणेत आली असून स थतीत या क पाचा क प अहवाल [DPR] बन व याचे 
कामकाज अंितम ट यात आहे. पवना व इं ायणी नद साठ  पुन जीवन क प राब वणेकामी 
स व तर क प अहवाल तयार करणेसाठ  मा. थायी सिमतीने ठराव मांक २५९०, दनांक 

२५/०४/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. तसेच मा.महापािलका सभेने ठराव मांक १७७, 

दनांक २०/०४/२०१८ अ वये दो ह  न ांसाठ  नद  सुधार क प राब वणेस एक त शासक य 

मा यता दलेली आहे. या अनुषंगाने क प स लागारांमाफत तयार होणा-या स व तर क प 

अहवालानुसार [DPR] क पाची अंमलबजावणी ाधा याने करणेसाठ  वतं  कंपनी Special 

Purpose Vehicle [SPV] था पत करणेआव यक आहे. पवना व इं ायणी नद  पुन जीवन 

क पाची या ी पाहता सदर दो ह  नद शी सबंिधत शासना या व वध सं था आहेत, याम ये 

नद ची जागा ह  महसुल वभाग, ज हािधकार  कायालय, पुणे यांचेशी सबंिधत असून तसेच पाणी 
वषय़क संशोधन करणार  क  शासनाची CWPRS सं था खडकवासला, पुणे येथ ेआहे, पाऊस व 

पुर थतीच ेअनुषंगाने नद या वहना बाबतच ेतां क अिधकार महारा  शासन पाटबंधारे वभाग 

यांच ेकाय े ात येतात. तसेच शहरातील इं ायणी नद चा दुसरा काठ पुणे ामीण हणजे PMRDA 

यां या काय े ात येत असून पवना नद चा काह  भाग PCNTDA व Defense यां या काय े ात 

येतो. या अनुषंगाने पवना व इं ायणी नद  पुन जीवन क पा या स व तर क पाची 
अंमलबजावणी करणेसाठ  थापन करावया या Special Purpose Vehicle [SPV] म ये खालील 

सद यांचा आंतभाव करणे आव यक आहे. 

1. मा. महापौर, पं.िचं.मनपा. 
2. मा. अ य , थायी सिमती, पं.िचं.मनपा. 
3. मा. सभागृह नेते, पं.िचं.मनपा. 
4. मा. आयु , पं.िचं.मनपा. (मु य कायकार  अिधकार ) 

5. मा. वरोधी प नेते, पं.िचं.मनपा. 
6. मा. ज हािधकार , पुणे ज हा 
7. मा. मु यािधकार , PMRDA 

8. मा. शहर अिभयंता, पं.िचं.मनपा. 
9. मा.मु य अिभयंता, पुणे जलसंपदा वभाग 

10. मा. सहशहर अिभयंता, पयावरण, पं.िचं.मनपा 



11. मा. उपसंचालक, नगररचना वभाग, पं.िचं.मनपा. 
12. मा.मु य अिभयंता, पुणे जलसंपदा वभाग 

13. मा.मु य लेखा व व  अिधकार , पं.िचं.मनपा. 
सदर या ता वत वशेष उ ेश वहन (Special Purpose Vehicle [SPV]) ला महारा  

शासनाची मा यता घेणे आव यक असून सदर या SPVमाफत खािलल कामकाज 

मु य वेक न करणेस मा यता देणे गरजेचे आहे. 

1. यापूव  मा.महापािलका सभेने मंजूर  दलेनुसार शहरातून वाहणा-या नद पा ाची 
जागा महारा  शासना या महसुल वभागाकडून मा. ज हािधकार  यांच े माफत 

देखभाल, दु तीकामी SPV कडे ह तांतर त क न घेणे. 

2. नद  पुन जीवन क पासाठ  महारा  शासन व क  शासन यांचेकड ल व वध 

योजने अंतगत आिथक सहा य अनुदान, कंवा आव यकता भास यास 

Municipal Bond कंवा कज उभे करणे. 

3. क पा या भावी अंमलबजावणीसाठ  आव यकतेनूसार नद  प रसरात Town 

Planning Scheme [TP]  राब वणे यासाठ  आव यक सव िनणय घेणे व यातून 

िनधी व लॅ ड बँक तयार कर याच ेअिधकार या कंपनीस असतील. 

4. क पाच ेअंमलबजावणीसाठ  CSR कंवा CER च ेअनुदानामधून कंवा पूण क प 

कंवा क पाचा काह  भाग PPP त वावर राब वणेचा अिधकार कंपनीस असेल. 

5. क पाच े काम पूण झालेनंतर याचे चालन, देखभाल, दू तीचे काम करणेचे 
अिधकार SPV कंपनीस देणे. 

सबब उपरो माणे पंपर  िचंचवड शहरातील पवना व इं ायणी नद  पुन जीवन क पाच े

अंमलबजावणीसाठ  वर नमुद केले या सद यांचा समावेश क न वशेष उ ेश वहन (Special 

Purpose Vehicle [SPV]) गठ त करणेस तसेच सदर या SPV कंपनीस वर नमूद केले माणे 

कामकाज सोप वणेस मा यता देणे कामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

सदरचा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेअनुसूची करण २ िनयम One (K) अंतगत 

तातड चा वषय हणून माहे ऑग ट २०२१ या मा. महापािलका सभेम ये दाखल क न घेणेत 

यावा. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०१५०                         वषय मांक- १० 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार वभाग 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .मभां/०४/का व/४५२/२०२१, द.०९/०८/२०२१. 
मा.आयु सो यांनी िशफारस केल े माणे. 

मा.आमदार ी.जगताप ल मण पांडुरंग, वधानसभा सद य िचंचवड वधानसभा, पुणे यांनी 
मागणी केलेलेनुसार आमदार थािनक वकास काय म २०२१-२२ अंतगत यांच े आमदार 

िनधीतुन  मनपा या णालयात अनु मे १)वाय सी.एम णालय २)इं दरा गांधी णालय सांगवी 



३)थेरगाव णालय ४) पंपळे गुरव णालय, पंपळे गुरव येथ ेमे. ह दु तान एं टबायो ट स िल. 

पंपर  ४११०१८  (भारत सरकारचा उप म) यांचेकडून थेट प दतीने हे थ ATM मशीन ित नग र.  

३,३६,०००/- (सव करांसह) या माणे एकुण ०४ मशीन खरेद  करणेकामी थेट प दतीने येणारा 
र. .१३,४४,०००/- (अ र  पये तेरा लाख च वेचाळ स हजार फ ) च े खचास महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३) (क) व अनुसुची ड करण मांक.५(२)(२) नुसार 

मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे व मे. ह दु तान एं टबायो ट स िल. पंपर  ४११०१८ (भारत 

सरकारचा उप म) यांच ेकडुन करारनामा न करता थेट प दतीन ेखरेद  करणेस मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१५१                         वषय मांक- ११ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  . था/BRTS/५७९/२०२१, द.०९/०८/२०२१. 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत राब व यात येत असले या “हर त सेतू” 

काय मासाठ  त  स लागाराची नेमणुक करणेबाबत. 
वषय मांक- ११ चा वचार द.०१/०९/२०२१ या सभे यावेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक- १०१५२                         वषय मांक- १२ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- लेखा वभाग 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .लेखा/३१/का व/१६८/२०२१, द.०७/०८/२०२१. 
मा.आयु सो यांनी िशफारस केल े माणे. 

शासन िनणय मांक एनयुआर-२०१३/ . ं .३३८/न व-३३ मं ालय मंुबई दनांक १८ फे ुवार  २०१४ 

अ वये सन २०२०-२१ म ये येणा-या अंदा जत संचलनतूट या ४० ट के र कम अदा करणेकामी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर एकूण तरतूदर. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम ये संचलनतूट १६५.७१ 
कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  र. .७०.०० कोट  असा अपे ीत खच 

गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून माहे ऑग ट २०२१ क रता र. .१२,००,००,०००/-

(अ र .र. .बारा कोट  फ ) सन २०२०-२१ या अंदा जत संचलनतूट च े लेखाप र ण होऊन तूट 

कायम होईपयत माहे ऑग ट २०२१ म ये अदा करावयाच े अस याने व सदरची बाब आिथक 

व पाची अस याने मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 



ठराव मांक- १०१५३                         वषय मांक- १३ 

दनांक- १८/०८/२०२१  वभाग- बांधकाम परवानगी  

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

संदभ- मा.आयु  यांच ेप  .बीपी/अित/मु य/१/का व/३३८/२०२१, द.०९/०८/२०२१. 
 मा. आयु  यांनी िशफारस केले माणे. 

मा.अित र  आयु  (१) यांचेकड ल सुचनेनुसार बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम/ 

अित मण िनयं ण िनमूलन वभागामाफत महारा  रा य सुर ा महामंडळ यां याकडून पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेस दोन म ह याक रता १०० सुर ा र कांची मागणी करणेत आली होती. 
याअनुषंगाने म.रा.सु.म. यांचेकड ल प  जावक ं .MSSC/Induction/1584/2021. 

द.२६/०७/२०२१ अ वये संयु  सुर ा आढावा सव केलेनंतर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस 

१८८ सुर ार कांची गरज अस याची िशफारस केली असून यांनी यां याकायप दती माणे सदर 

सुर ार कांच े १ म ह याच े आगाऊवेतन  (+१८% GST) व ३ म ह याचे वेतनाइतक  अनामत 

र कम  (without GST  िशवाय)  असे एकूण र. .१,८६,३४,४४०/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी 
लाख चौतीस हजार चारशे चाळ स फ ) मरासुमकडे अदा करणे आव यक असलेबाबत कळ वले 
असून  कोरोना वषाणुचा COVID-19  ादुभाव रोख यासाठ को वड सटर हाँ पीटल,लसीकरण क  

कामकाजासाठ  व अनािधकृत बांधकाम व अित मण कारवाई कामी सुर ा र का यां येणा-या 
खचास मा यता दे यात येत आहे. 
 

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

 

ठराव मांक- १०१५४                         वषय मांक- १४ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य अ मु यालय 

सुचक- मा. फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा. भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . था/िन/अ-मु य/२०७/२०२१, द.०९/०८/२०२१. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/5/2021-22 अ वये भाग .१५ िनगड  ािधकरण 

भागातील फुटपाथ वषयक कामे करणे.  कामी M/s. SNB & SONS िन.र. .62,22,860/- (अ र  

र कम पये बास  लाख बावीस हजार आठशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .6202760/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .6202760/- पे ा 37.86% कमी हणजेच र. . 3854395/- +रॉय ट  चाजस 

र. .3900/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 20100/- = एकुण र. . 3878395/- 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 दे यात येत आहे. 

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



ठराव मांक- १०१५५                         वषय मांक- १५ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- मु य लेखा प र ण 

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

संदभ- मा.मु य लेखा प र क यांच ेप  .मुलेप/१अ/का व/९४/२०२१, द.०४/०८/२०२१. 
 मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे. 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२९.०३.२०२१  ते  द.१८.०४.२०२१  अखेरसंपणा-या सा ा हक लेखा तपासणी कामाच े व द. 

१९.०४.२०२१ ते ११.०७.२०२१ अखेर खाजगी णालयामाफत आकार यात येणा-या वै क य बलांचे 
पूव / अंितम लेखाप र ण केले या कामकाजाच े मा. मु य लेखा प र क यांनी 

.मुलेप/१अ/का व/९४/२०२१, द.०४/०८/२०२१ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१५६                         वषय मांक- १६ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- वृ संवधन वभाग 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .उ ान/४/का व/४३८/२०२१, द.१०/०८/२०२१. 
 मा. आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे बीईजी दघी ह म ये ५० हजार  वृ ारोपणाच े  दोन वष देखभाल 

व संर णक काम महारा  रा य वन वकास महामंडळ यांचेकडुन वना िन वदा थेट प दतीने क न 

घेणे व या माणे येणारा खच र. .२,६२,११,१५४/- (अ र  र. .दोन कोट  बास  लाख अकरा हजार 

एकशे चोप न फ ) च ेखचास मा यता देणेस व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१५७                         वषय मांक- १७ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- वृ संवधन वभाग 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .उ ान/४/का व/४३७/२०२१, द.१०/०८/२०२१. 
 मा. आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच े बीईजी दघी ह म ये ३० हजार  वृ ारोपण क न  दोन वष 

देखभाल व संर णकामी  ित रोप ७७९/- या माणे करणेच े काम महारा  रा य वन वकास 

महामंडळ यांचेकडुन वना िन वदा थेट प दतीन े क न घेणे व या माणे येणारा खच र. . 

२,३३,७९,५६९/- (अ र  र. . दोन कोट  तेह ीस लाख एकोणऐंशी हजार पाचशे एकोणस र फ  )च े

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

आहे. 

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



ठराव मांक- १०१५८                         वषय मांक- १८ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- ब े य कायालय 

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

संदभ- मा. आयु सो यांच ेप  .ब /ेलेखा/५/का व/२६६/२०२१, द.१०/०८/२०२१. 
 मा. आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ब े ीय कायालय शासन वभागाचे सन २०२१-२२ च े मुळ 

अंदाजप काम ये“मा. े ीय अ य  वाहन इंधन ”या लेखािशषावर र. .९९,०००/- इतक  तरतुद 

करणेत आली असून अ ापपयत र. .६०,०००/- इतका खच झालेला असुन र. . ३९,०००/- इतक  

तरतुद िश लक आहे.माच २०२२ अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .१,००,०००/- इतका खच 

अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  पडणार आहे. सन २०२१-२२ “ े ीय सिमती वास खच 

”या लेखािशषावर ३,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे.अ ापयत खचझालेला नसून 

र. .३,००,०००/- इतक  तरतुद िश लक असून यातून तरतुद वग करणे श य आहे. यामुळे “ े ीय 

सिमती वास खच ”या लेखािशषावर ल र. .१,००,०००/- “मा. े ीय अ य  वाहन इंधन ”या 
लेखािशषावर वग करणा दारे उपल ध करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१५९                         वषय मांक- १९ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- ई े य कायालय 

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

संदभ- मा.सहा.आयु  यांच ेप  .ई ेका/िन-६/का व/३५१/२०२१, द.०६/०८/२०२१. 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केल े माणे.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाच े िन वदा 
कामां या सोबतच े प  ‘ अ’ मधील (१ ते १४ ) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 

दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
 

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

ठराव मांक- १०१६०                         वषय मांक- २० 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- व ुत मु यालय 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . वमुका/०४/का व/८४०/२०२१, द.१०/०८/२०२१. 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  “अ”मधील 1 ते 4 

िन वदा कामांच े िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत 

आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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



ठराव मांक- १०१६१                         वषय मांक- २१ 
दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार वभाग 

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

संदभ- मा.उप आयु सो यांच ेप  .मभां/१६/का व/३५८/२०२१, द.१२/०८/२०२१. 
 मा.उप आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

कोरोना-19 या ितस-या लाटेसाठ  मनपाच े वाय.सी.एम. णालयांतील NICU, PICU पे डए क 

वॉडकर ता आव यक व वध सा ह य/  उपकरण ेखऱेद कामी अ प मुदत ई िन सु . 22/2021-22 

नुसार ा  लघु म िन वदाकार मे कोठार  मेड कल, पंपर  यांच ेबाब . 01-Radiant Warmers with 

Trolley साठ  एकुण र. .11,69,325/- हे अंदाजप क य दर र. .15,00,000/- पे ा 22.05 ट केने 

कमी व लघु म आहेत. तसेच मे िनम ती इं जिनअर ंग कॉप रेशन, पंपर  यांच े बाब .02 - 

Phototherapy Double Surface LED साठ  एकुण र. .10,35,240/- हे अंदाजप क य दर 

र. .12,50,000/- पे ा 17.18 ट केने कमी व लघु म आहेत. सदरच े दर वकृत करणेत आले 

आहेत. तसेच सदर कामापोट   करारनामा करणेत आला असुन सदर करारनामा सा ां कत करणेत 

आला आहे. यानुसार मे कोठार  मेड कल, पंपर  व मे िनम ती इं जिनअर ंग कॉप रेशन, पंपर  यांना 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  मे कोठार  मेड कल, 

पंपर  यांच ेबाब . 01 साठ  एकुण र. .11,69,325/- व मे िनम ती इं जिनअर ंग कॉप रेशन, पंपर  

यांच ेबाब . 02 साठ  एकुण र. .10,35,240/- अस ेएकुण र. .22,04,565/- र कमे या येणा-या 
खचाच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१६२                         वषय मांक- २२ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- मा हती व तं ान 

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

संदभ- मा. आयु सो यांच ेप  .मातं व/१२/का व/२६५/२०२१, द.०८/०७/२०२१. 
वषय- महानगरपािलके या व वध कायालयांम ये इंटरनेट बँ ड व थ सेवा उपल ध क न 

देणेबाबत. 

वषय मांक- २२ चा वचार द.०१/०९/२०२१ या सभे यावेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०१६३                         वषय मांक- २३ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य ड मु यालय 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ड-मु य/४८३/२०२१, द.१२/०८/२०२१. 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/16/11/2021-22 अ वये . .२५ पुनावळे 



व भागातील इतर प रसरामधील र यांची हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणे व 

आव यकतेनुसार र यांच ेडांबर करण करणे (सन २०२०-२१ कर ता) कामी मे.िशवम एंटर ायझेस 

िन.र. . 41,52,292/- (अ र  र कम पये एकेचाळ स लाख बाव न हजार दोनशे या नौ फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 40,85,892/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 40,85,892/- पे ा 42.57% 

कमी हणजेच र. . 23,46,528/- +रॉय ट  चाजस र. . 4,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 

66,400/- = एकुण र. . 24,17,168 /- 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 दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१६४                         वषय मांक- २४ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य क मु यालय 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ड-मु य/४८४/२०२१, द.१२/०८/२०२१. 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/16/14/2021-22 अ वये . .२५ वाकड व 

भागातील इतर प रसरातील र यांची हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणे व 

आव यकतेनुसार र याच ेडांबर करण करणे (सन २०२०-२१ कर ता) कामी मे.िशवम एंटर ायझेस 

िन.र. . 41,53,122/- (अ र  र कम पये एकेचाळ स लाख ेप न हजार एकशे बावीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 40,86,722/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 40,86,722/- पे ा 42.62% कमी 
हणजेच र. . 23,44,961 /- +रॉय ट  चाजस र. . 4,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 66,400/- 

= एकुण र. . 24,15,601 /- 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 दे यात येत आहे. 

 

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

 
 
 



ठराव मांक- १०१६५                         वषय मांक- २५ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य क मु यालय 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ड-मु य/४८५/२०२१, द.१२/०८/२०२१. 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/16/15/2021-22 अ वये . .२५ ताथवडे व 

भागातील इतर प रसरामधील र यांची हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणे व 

आव यकतेनुसार र याच ेडांबर करण करणे (सन २०२०-२१ कर ता) कामी मे.िशवम एंटर ायझेस 

िन.र. . 41,52,541/- (अ र  र कम पये एकेचाळ स लाख बाव न हजार पाचशे एकेचाळ स फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 40,86,141/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 40,86,141/- पे ा 42.63% 

कमी हणजेच र. . 23,44,219 /- +रॉय ट  चाजस र. . 4,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 

66,400/- = एकुण र. . 24,14,859/- 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 दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१६६                         वषय मांक- २६ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य ब मु यालय 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२-ब/९५६/२०२१, द.१३/०८/२०२१. 
 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 

मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते २०) मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१६७                         वषय मांक- २७ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- वै क य वभाग 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .मसाभां/४/का व/७४५/२०२१, द.१२/०८/२०२१. 
वषय- M/s. Jess Ideas Pvt. Ltd. यांना मुदतवाढ दलेबाबत. 

वषय मांक- २७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 



ठराव मांक- १०१६८                         वषय मांक- २८ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- वै क य वभाग 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  .मसाभां/४/का व/७४२/२०२१, द.१२/०८/२०२१. 
 मा. आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात कोरोना णांची 
सं या पु हा वाढु लागले नंतर मा.आयु  यांचेकड ल द.०९.०४.२०२१ च े मा य तावा वये 

M/s.Cellbeans Healthcare Informatics Pvt. Ltd. यांना .मसाभां/४/का व/३१९/२०२१ 
द.१२/०४/२०२१ र. .५,९०,०००/- द.२८/०३/२०२१ ते द.२७/०५/२०२१ पयत या कामासाठ  

आदेस देणेत आले होते. सदर खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .९२६४ द.२३.०४.२०२१ 
अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे. M/s.Cellbeans Healthcare Informatics Pvt. Ltd. यांच े

बरोबर द.२४.०४.२०२१ रोजी करारनामा करणेत आलेला आहे. नोडल अिधकार  यांनी 
M/s.Cellbeans Healthcare Informatics Pvt. Ltd. यांच े आदेशाच े मुदतीनंतर प  

.आ.म. टे/का व/३१९/२०२१ द.०७/०६/२०२१ च े प ा वये तीन मह ने मुदतवाढ देणेकामी 
कळ वले आहे. मा.आयु  यांच ेसुचने माणे कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो हॉ पटल 

येथ ेिनयु  असले या एज सी बाबत िनणय घेणेकामी सिमतीची िनयु  क न िमट ंग घेणेबाबत 

कल वले होते. या माणे मा.अित.आयु  यांच ेअ य तेखाली सदर िमट ंगम ये M/s.Cellbeans 

Healthcare Informatics Pvt. Ltd. यांना द.१५/०८/२०२१ पयत मुदतवाढ देणेकामी िनणय घेणेत 

आला. या माणे M/s.CellBeans Healthcare Informatics Pvt. Ltd. यांना द.२८/०५/२०२१ ते 

द.१२/०८/२०२१ या कालावधीसाठ  एकूण र. .७,३७,५००/- च ेकामकाज आदेश देणेत आले आहेत. 

सदर कामा या होणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक- १०१६९                         वषय मांक- २९ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- थाप य मु यालय 

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

संदभ- मा.आयु सो यांच ेप  . था/ता/ंशअ/०४/२६४/२०२१, द.०९/०८/२०२१. 
 मा. आयु सो यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  एक वकसनशील ‘अ’  वग महानगरपािलका असून ितचा 
व तार झपा याने होत आहे. डसबर २०१९ पासून जगात कोरोना को वड-१९ या आंतररा ीय 

संसगज य रोगाचा ादुभाव झपा याने वाढत अस याने संपुण देशभर माच २०२० पासून 

टाळेबंद   (Lockdown) लाग याने वकास थांबलेला असून महानगरपािलका े ात को वड-१९ चा 
ादुभाव भावीपणे रोख यासाठ  करा या लागत असले या उपाययोजनांसाठ  महानगरपािलकेवर 



मोठा आिथक बोजा पडलेला असून मनु यबळ वळवावे लागलेले आहे. टाळेबंद मुळे वकास 

थंडावला अस याने बांधकाम परवानगी, एल.बी.ट ., करसंकलन इ याद  ोतां दारे 

महानगरपािलकेस िमळणारा महसूल घटलेला अस याने अ याव यक अशा व पाची मोठ  

वकास कामे राब वणे स या आिथक या श य नाह . आिथक अडचणीमुळे स या सावजिनक 

बांधकाम खाते महारा  शासन आ ण रा ीय महामाग ािधकरण हे दो ह  वभाग महारा  

शासना या सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल शासन िनणय 

.योजना२०१७/ . .५८/िनयोजन-१अ, द.०३/११/२०१७ नुसार HAM (Hybrid Annuity Model) 

या प दतीने मोठ  वकास कामे राबवत आहेत.  या प दतीम ये क पाची ६०% र कम ह  

शासनाची असून उवर त ४०%  र कम ह  वकसकाने गंुतवावयाची असून केले या कामाच े देयक 

वकसकास ट याट याने  देणेचा अंतभाव आहे. सदर या णालीचा वापर 

क न  महानगरपािलके या वकासकामां या िन वदा काढ यात या यात अस े थाप य वभागाच े

मत आहे. HAM काय णाली या ठळक बाबी खालील माणे आहेत, काय णाली समजणेसाठ  

र याचे काम र. .१०० कोट चे आहे असे समजावे, याम ये ६०% र कम मनपाला ठेकेदारास २ 

वषाम ये ावी लागेल हणजेच र. .३० कोट  ितवष  या माणे र. .६० कोट  २ वषाम ये, उवर त 

४०% र कम ठेकेदाराला वतः टाकावयाची आहे. याम ये कोणी करार (Tri Party 

Agreement)  करार केला जातो शासन, ठेकेदार व बँक यां यात Escrow कारच े बँक खाते 

उघड यात येते. कामाची मुदत २ वष असेल असे समजले तर शासनास कामा या आदेशासोबत 

र. .३० कोट  व पुढ ल वष  ३० कोट  र कम Escrow खा याम य ेटाकावी लागता ठेकेदारास २०% 

माणे कामा या कालावधीम ये काम पूण  होईपयत एकुण ५ बले दली जातात. कामा या 
गती माणे शासनाने मा णत केलेनंतर बँक Escrow  खा यामधून ठेकेदारास पैसे अदायगी 

करते.  या  योजनेम ये  कामाचा दोष दािय व कालावधी (DLP) १० वष असतो.  मूळ 

मुदतीम ये  फ  ६०% र कमच शासनामाफत ठेकेदाराला दली जाते.  २ वषानंतर काम पूण 

झालेनंतर उवर त  ४०% र कम ह   २० समान ह याम ये हणजेच येक ६ म ह यानंतर १ ह ा 
अशी १० वषात र कम दली जाते.  दर ५ वषानंतर ठेकेदारास डांबर, कॉ टचा एक थर करावा 
लागतो व र ता ह तांत रत करताना ८ वषानंतर पु हा Bituminous कॉ टचा एक थर क न र ता 
शासनास ह तांत रत करावा लागतो. याम ये र याच े डझाईन हे ठेकेदाराचे  वतःच े असते. 

र ता पूण झालेनंतर दर ६ म ह यानंतर ठेकेदारास येक ह ा देताना ठेकेदाराने र या या 
देखभाल दु तीबाबत या  कोण या जबाबदा-या पूण करा यात याची िनयमावली NHAIने तयार 

करणेत आलेली आहे.  

 उदा.   १) दर २ वषानंतर थम ला ट पे ट पुन  पे ट करणे दर. 

 २) दर २ वषानंतर साईन बोड बदलणे. 

३) र यावर ल ख डे बुज वणे  तसेच ख यांची दु त करणे. 

४) र याचा एखादा भाग दु ती करणे यो य नसेल तर  तेवढा भाग पुन:  न याने 

तयार करणे इ. येक ६ म ह यांनी र याची तपासणी करणेत येत असलेमुळे  व DLP 

१० वष इतका असलेमुळे र याची गुणव ा राख यास मदत होते.  हे सव करताना 
ठेकेदाराला २ वेळा करावा लागणारा  BC चा खच, DLP कालावधीतील  देखभाल 



दु तीचा खच,  भाववाढ व ठेकेदाराने क पाकर ता केले या ४०% गुतंवणुक वर ल 

याज याची सुसु पणे अंमलबजावणी करणेसाठ  मागदिशका तयार कर यात 

आले या आहेत. यामुळे महानगरपािलकेला HAM या काय णालीचा अवलंब 

करताना  कोणतीह   अडचण येणार नाह  व अशा प तीने  केले या कामांना 
मा यता  घेऊन िन वदा काढ या तर मनपाला  एकुण कामा या ३०% र कम देवून 

सु दा मो या प दतीची कामे करणे श य आहे. कामांम ये मनपाच ेमनु यबळ कमी 
लागेल व गुणव ेची पूण जबाबदार   ठेकेदाराची अस यामुळे केले या कामाचा दजा १० 

वषापयत राख याची हमी देखील िमळेल.  

          सदर HAM या काय णालीचा  वापर क न मनपा ह म ये र यांची कामे 

करणेक रता  खालील नमुद केले या बाबी आव यक आहेत.  

 कमीत कमी ८०%  जागा ता यात असणे आव यक आहे. 

 सदरची काय णाली  फ  D.P. तील र याकर ता लागू रा हल. 

 पाणीपुरवठा, जलिनःसारण व ुत यांची कामे र यासोबतच होणे असणे 

आव यक आहे. 

 र यांची  ं द  १८ मी व १८ मी पे ा जा त असावी  तसेच क पाची कंमत ३० 

कोट या पुढे असावी. 
        स य थतीत महानगरपािलके या आिथक प र थतीचा वचार करता, HAM या धत वर 

म.न.पा. म ये पूणतः न याने तयार कर याचा या ड पी र यांची कमीत कमी ८०% जागा 
मनपा या ता यात आहे, व या क पाची कंमत ३० कोट या पुढे आहे अशा र यांची वकास 

कामे राब वणे यो य होईल अस े वाटते, यायोगे महानगरपािलकेचा वकासच होईल.   तर  

वर ल माणे HAM णालीचा वापर क न महानगरपािलकेतील र यांची कामे करणेबाबत मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१७०                         वषय मांक- ३० 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- पशुवै क य वभाग 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .पवै/३/का व/२६६/२०२१, द.१०/०८/२०२१. 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच ेिनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालय या युरेटर 

व पशुवै क या अिभनामाच े पदावर हंगामी (ता पुर या) व पात फेरिनयु  
करणेबाबत. 
वषय मांक- ३० चा वचार द.०१/०९/२०२१ या सभे यावेळ  कर यात यावा. 

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

 
 



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

ठराव मांक- १०१७१                        वषय मांक- ३१ 
दनांक- १८/०८/२०२१       

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

संदभ- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

 भाग .३ मधील वकास कामांना तावात नमुद केले माणे वाढ/ घट करणेस 
मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र कम .८०,००,०००/-) 

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

 

ठराव मांक- १०१७२                         वषय मांक- ३२ 

दनांक- १८/०८/२०२१       

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

  भाग .११ मधील पुणानगर येथील सी.ड .सी. मोकळ  जागा .३ येथे बहुउ ेशीय 
इमारत बांध याचे काम चालू आहे. सदर कामा या मनपा या सन २०२१-२२ चे मूळ 
अंदाजप कात तरतूद उपल धते या मयादेमुळे अपुर  तरतूद करणेस आली होती. तथा प 
स थतीत सदर कामाचे देयक अदायगी कर त तरतूद उपल ध नाह . तर  तावात नमुद 
काम व हत वेळेत पुण कर यकर ता तावात नमूद अंतगत तरतूद वग करण करणेस 
मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/ घट र. .३६,५०,०००/-) 

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

 
 

ठराव मांक- १०१७३                         वषय मांक- ३३ 

दनांक- १८/०८/२०२१       

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

  मा. थायी सिमती ठराव . ८९६६ द. १०/०३/२०२१ अ वये Majoj Kusalkar 

Tennis Academy  यांचे नावाम ये Manoj Kusalkar Tennis Academy व दोन लॉ ंग टेिनस 
कोट ऐवजी .१ व २ टेिनस कोट अशी दु ती करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 



ठराव मांक- १०१७४                         वषय मांक- ३४ 

दनांक- १८/०८/२०२१       

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अित मण वभागामाफत कारवाई करत असताना 
भाजी व े ते, फळ व े ते यां याम ये म हला व े या देखील असतात. स या अित मण 
करवाई करत असताना महानगरपािलके या अित मण पथकाम ये केवळ पु ष कमचार  
असतात. म हला व े ते व पु ष कमचार  यां यात वाद ववादाचे संग िनमाण होवून 
महापािलका कमचार  वगावर वनयभंगाचा गु हा दाखल कर याची धमक  म हला 
व े यांकडून वारंवार दे यात येत आहे. यामुळे महापािलका कमचार  वगा या 
सुर तते या व हता या तसेच महापािलका सव े य कायालय अित मण वभागाच े
स िमकरणा या ीकोनातून सव आठ े य कायालय िनहाय येक  ५ अशा एकूण ४० 
म हला सुर ा र क कमचा-यांची मानधन त वावर येक  मानधन र. .२५,०००/- व 
एकूण दोन वष कालावधीसाठ  मे.के.के.मॅनेजमट या खाजगी ठेकेदार  सं थे ारे िनयु स व 
यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१७५                         वषय मांक- ३५ 

दनांक- १८/०८/२०२१       

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ए सरे-टे निशअन अिभनामाची  १० पदे 
बी. एस. सी भौितकशा  व ए सरे टे निशअन या अहतेम ये मंजूर आहेत. तथापी या 
अहतेम ये उमेदवार उपल ध होत नस यामुळे १२ वी शा  व ए सरे-टे निशअन कोस 
उ ीण या माणे अहता िशथील क न भरले या ८ पैक  ६ कमचा-यांना पदावर िनयु  
दे यात आली आहे. मा  अहताधारक उमेदवार उपल ध होत नस याने एस.ट . वगातील 
अनुशेष िश लक आहे. अनुशेष भर याबाबत य  क नह  उमेदवार उपल ध होत नाह . 
ी. यशवंत सोपान डावखर, पदनाम वॉडबॉय हे १२ वी शा  व  ए सरे-टे निशअन कोस 

उ ीण असून एस.ट . वगातील आहेत. तसेच ते मनपा या णालयात वॉडबॉय पदावर ८ 
वषापासून िनयमीत वेतन ेणीत काम करत आहेत.  या सव बाबींचा वचार करता       
ी.यशवंत सोपान डावखर, वॉडबॉय हे १२ वी शा  व ए सरे-टे निशअन कोस उ ीण ह  

अहता धारण कर त असून एस.ट . वगातील मनपा कमचार  आहेत. ए सरे-टे निशअन 
पदाचा एस.ट . वगाचा अनुशेष असून यापुव  शै णक अहता िशथील क न ए सरे-
टे निशअन पदावर िनयु  दली आहे. यानुसार ी.यशवंत सोपान डावखर, वॉडबॉय यांना 
बी.एस.सी भौितकशा  ह  अहता िशथील क न यांना ए सरे-टे निशअन पदावर िनयु  
देवून एस.ट . वगातील अनुशेष भ न काढ यास मा यता देणेकामी मा. महापािलका 
सभेकडे िशफारस कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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



ठराव मांक- १०१७६                         वषय मांक- ३६ 

दनांक- १८/०८/२०२१       
सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या Covid Care Centre मधील णांना म यवत  
भांडार वभागा या आदेशानुसार सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. हे 
सन २०२० पासून  भोजन व ना याचा पुरवठा करत आहेत. पुरवठा आदेशाम ये दुधाचा 
समावेश नाह . परंतू कामा या आदेशापासून आजतागायत ते दुधाचा पुरवठा कर त आहेत. 
यामुळे यांना महापािलके या मंजूर दरानुसार पुरवठा केले या दुधा या बलाची र कम 

अदा कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- १०१७७                         वषय मांक- ३७ 

दनांक- १८/०८/२०२१       

सुचक- मा. बुड सुवणा      अनुमोदक- मा. कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  
ािधकरण से. .२४ येथे लाल बहादूर शा ी चौकाजवळ सावजिनक सु वधा क ाकर ता 

भूखंड आर त आहे. सदर भूखंडा या काह  भागावर जुने अ नशामक क  अ त वात 
आहे. जु या अ नशामक क ाम ये स  थतीत एकच अ नशामक वाहन (बंब) ठेव याची 
यव था आहे. सदर यव था अपुर  असून सदर आर त जागेवर न वन अ नशामक क  
इमारत वै क य सु वधा क ासह बांधणे आव यक असून सदर कामाचा मनपा या सन 
२०२१-२२ या अंदाप काम ये खालील नमुद माणे समावेश क न याकर ता तरतूद करणे 
व शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात यात आहे. 
 
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२१-
२२ची 
तरतूद र. . 

वाढ घट एकूण 
तरतूद 
र. . 

१ भाग .१५ मधील लाल 
बहाद ुर शा ी चौकाजवळ ल 
आर त जागेवर न वन 
अ नशामक क  इमारत, 
वै क य सु वधा क ासह 
(Medical Aid) बांधणे. 

वशेष 
योजना 

७,००,००,००० ० १५,००,००० ० १५,००,००० 

२ भाग .१५ काचघर 
चौकाजवळ ल आर त 
जागेवर न वन OPD  इमारत 
बांधणे व अ नशामक क  
इमारतीचे नुतणीकरण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

४,००,००,००० १५,००,००० ० १५,००,००० ० 

 

तर  वर ल माणे कामाचा मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये समावेश क न 
तरतूद करणेस तसेच मा. महापािलकासभेकडे िशफारस करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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



 
ठराव मांक- १०१७८                         वषय मांक- ३८ 

दनांक- १८/०८/२०२१      वभाग- मा हती व जनसंपक 

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

संदभ- मा. आयु सो यांचे प  .माजसं/२/का व/४३६/२०२१, द.१८/०८/२०२१. 
महापािलके या मा हती व जनसंपक वभागाकडे सन २०२१-२०२२ कर ता थोर रा पु ष/ 
महापु ष वचारांचा चार करण,े बोधना मक काय म यासाठ  र. .५५,००,०००/- 
(र. .पंचाव न लाख फ ) इतक  तरतूद मंजूर असून यापैक  र. .४०,१५७/- इतक  
तरतूद िश लक आहे. सदर िश लक र कम ह  अपूर  पडत अस याने याकर ता या 
वभागाकड ल “इतर खच” या लेखािशषामधील िश लक र. .५५,००,०००/- (अ र  
र. .पं चाव न लाख फ ) पैक  र. .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स लाख फ ) इतक  
र कम “रा पु ष/ महापु षां या वचारांचा सार करण”े या लेखािशषावर वग कर यास 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

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

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 

 
 

                
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१४४९/२०२१ 
दनांक -  १८/०८/२०२१ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

( .मभां/०८/का व/१२८९/२०२१ द.०६/०८/२०२१ वषय .६ च ेलगत) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
( .इ ेका/िन-६/का व/३५१/२०२१ द.०६/०८/२०२१ वषय .१९ च ेलगत) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

( . वमुका/०४/का व/८४०/२०२१ द.१०/०८/२०२१ वषय .२० च ेलगत) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
( . था/िन/२-ब/९५६/२०२१ द.१३/०८/२०२१ वषय .२६ च ेलगत) 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


