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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २३५ 

(सभावृ ांत) 

 

दनांक- ११/०८/२०२१                                 वेळ – द.ु२.३० वा. 
 

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

११/०८/२०२१ 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. कदम शिशकांत गणपत  

३. मा. कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा. संतोष बबन कांबळे 

५. मा. अिभषेक गो वंद बारणे 

६. मा. बुड सुवणा वकास 

७. मा. फुगे िभमाबाई पोपट 

८. मा. पो णमा र वं (आ पा) सोनवणे 

९. मा. सुल णा राजू धर 

१०.    मा. भोईर सुरेश िशवाजी 
११.       मा. बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

१२.      मा. यादव मीनल वशाल 

१३.      मा. भालेकर वण महादेव 

१४.      मा. बनसोडे राजू व नाथ  

१५.      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.कंुभोजकर- मु य लेखा प र क, मा.राजन 

पा टल- शहर अिभयंता, मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे- मु य लेखा व व  

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

मा.िनकम, मा.भालकर, मा.इंगळे- सह शहर अिभयंता, मा.लडकत- .सह शहर अिभयंता 
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मा.देशमुख, मा.बोदडे, मा.गायकवाड- सहा यक आयु , मा.िशंदे- शासन अिधकार  ( ाथिमक 

िश ण), मा.पोमण- मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.साळवे- अित. आरो य वै क य 

अिधकार , मा.मोरे, मा.से ठया, मा.देशमुख मा.देसले- कायकार  अिभयंता, मा.देशमुख- शासन 

अिधकार ,  मा.जरांडे- सुर ा अिधकार , मा.गोफणे- आरो य 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 . २८) भाडे माफ करणेबाबत- मा. फुगे िभमाबाई व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय . २९) डायिलसीस सटर साठ  जागा, पाणी व लाईट उपल ध क न देणेबाबत- मा. फुगे 

िभमाबाई व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय . ३०) मुदतवाढ करणेबाबत- मा. फुगे िभमाबाई व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय . ३१) थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या 

तरतुद  म ये वाढ/ घट करणे बाबत- मा. फुगे िभमाबाई व मा.संतोष कांबळे यांचा 
ताव. 

वषय . ३२) मा. थायी सिमती ठराव .१००५० द.०४/०८/२०२१ मधील वषय .१८ म ये 

दु ती करणेबाबत- मा. फुगे िभमाबाई व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय . ३३) थाप य अ भाग या वभागाकड ल सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील वकास   

कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

वषय . ३४) सुर ा वभागाकड ल अिधकार /कमचार  यांना माहे १ ए ल २०२१ पासुन ३० जून 

२०२१ अखेर दरमहा को वड भ ा अदा करणेबाबत- मा. फुगे िभमाबाई व मा.संतोष 

कांबळे यांचा ताव.  

वषय . ३५) सुर ा र क नेमणेबाबत- मा. फुगे िभमाबाई व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय . ३६) गाळे वतर त करणेबाबत- मा.राजू बनसोडे व मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा 

ताव. 
वषय . ३७) मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.५१ पै काटे पुरम ते कृ णा या १८ मी. ं द र याने 

बािधत होणा-या िमळकतीची शास कय मोजणी करणेबाबत- मा.अंबरनाथ कांबळे व 
मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

वषय . ३८) सांगवी- बोपोड  मुळा नद वर नवीन पूल बांधणे बाबत. 

वषय . ३९) क पातील लाभा याना व ह सा भर यास मुदतवाढ देणेबाबत- मा. फुगे िभमाबाई 
व मा. सुवणा बुड यांचा ताव. 

वषय . ४०) भाग . २३ थेरगाव मधील खालील नमूद कामांना मनपाच े पॅनलवर ल क प 

यव थापन स लागार व वा तु वशारद मे सावन जगदाळे ऍ ड असोिसए स यांची 
नेमणुक करणेबाबत- मा. अिभषेक बारणे व मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

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

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२३४ द.०४/०८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले.  
------------- 
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ठराव मांक- १०१०१                          वषय मांक- ०१ 
दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- थाप य क मु यालय 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/८१५/२०२१, द.१६/०७/२०२१. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

वषय- भाग .६ म ये पूव भागात खडडे व चरांची डांबर करणाच ेसुधारणा करणे. 

वषय .१ चा वचार द.२५/०८/२०२१ या सभे यावेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- १०१०२                        वषय मांक- ०२ 

दनांक- ११/०८/२०२१                वभाग- व ुत मु यालय 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . वमुका/८/का व/३४९/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .१२/०१-२०२०-२१ मनपा या ग भागातील 

थेरगाव येथील न वन व पंपर  येथील जजामाता हॉ पटल म ये कोरोना वाड कर ता 
आय.सी.यु.म ये यु.पी.एस. यं णा बस वणेबाबत रयल इले क स िन.र. .४९,७१,६१०/-(अ र  

र. .एकोणप नास लाख एकाह र हजार सहाशे दहा पये फ ) पे ा १६.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 

अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१०३                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- उ ान 

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

संदभ- मा.अित आयु  यांच ेप  .उ ान/२/का व/४८३/२०२१, द.१९/०७/२०२१. 
 मा. अित आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

 मनपाच े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. कामकाजा या सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा एकाच वेळ  दोन वष 

कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार िन वदा तावीत करणेत आले या हो या याम ये मोठ  

उ ाने वगळुन उवर त ११५ उ ानांसाठ   साधारण २३ िन वदा व र ते सुशोिभकरण देखभालीसाठ  ९ 
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िन वदा ता वत करणेत आ या हो या. कोरोणा वषाणु या वाढ या ादुभावामुळे कमचार  

उप थीतीवर िनबध अस यामुळे व काह  िन वदा कोटाम ये अस यामुळे वलंब झाला आहे. 

सदर या िन वदा कायवाह  पुण झालेली आहे.काह  िन वदांची कायवाह  चालु आहे. तथापी तावात 

नमुद केले या उ ान कामाची मुदत साधारण ए ल २०२१ म ये संपलेली आहे. देखभाल कामात 

खंड   पडून देता नाह .  सोबतच े प  अ मधील १ ते १९ उ ाने/र ते देखभाल कालावधी ए ल २०२१ 
पयत मूदत व काह  उ ानांची मुदत मे, जुन २०२१ अखेर असून काह  िन वदा कोटाम ये अस यामुळे 

वलंब झाला आहे यामधील उ ानांसाठ  स टबर २०२१ अखेर मुदतवाढ देणे आव यक असून 

या माणे प  अ सोबत येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१०४      वषय मांक- ०४ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- ड े य थाप य 

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

संदभ- मा.अित आयु   यांचे प  .ड /े था/ का व/५९१/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
     मा. अित आयु   यांनी िशफारस केले माणे. 

 ड े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागाअंतगत भाग .२९ पंपळे गुरव 

येथीलखालील नमुद वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प चात क प स लागार 

नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे काम करणा-या व पंपर  िचचंवड मधील न दणीकृत क प 

स लागार यांचेकडून द.११/०५/२०२१ ते द.२१/०५/२०२१ च े कालावधी ई-कोटेशन नोट स 

.DZone/455/2021-22, द.11/05/2021 अ वये सीलबंद दरप क माग वणेत आले होते. ा  

स लागारांची सूची तयार क न तुलना मक दर काढले असता खालील स लागारांच ेदर/ फ  लघु म 

आहेत यास अनुस न खालील माणे कामांना स लागार नेमणुक करणेकामी मंजुर  आव यक आहे. 
 

अनु . कामाचे नाव लघु म स लागाराचे नाव कोटेशन स लागार फ  / 

ा  दर 

१ भाग .२९ पंपळे गुरव प रसरातील 

जवळकरनगर व इतर प रसरातील र ते 

आव यकतेनुसार कॉ ट करण करण.े 

M/s. CREATIONS 
ENGINEERS PVT. LTD., 
PUNE 

1.94% 

                   तर  सदर त यामधील नमूद केले या क पांना क प स लागार हणून स लागार 

नेमणेकामी व यांना अदा करावया या फ  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०१०५                        वषय मांक- ०५ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- ड े य थाप य 

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

संदभ- मा.अित आयु   यांचे प  .ड /े था/ का व/५८९/२०२१, द.१६/०७/२०२१ 
      मा. अित आयु   यांनी िशफारस केले माणे – 

 ड े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागाअंतगत भाग .२८ पंपळे 

सौदागर येथीलखालील नमुद वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प चात क प 

स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारच ेकाम करणा-या व पंपर  िचचंवड मधील न दणीकृत 

क प स लागार यांचेकडून द.११/०५/२०२१ ते द.२१/०५/२०२१ च ेकालावधी ई-कोटेशन नोट स 

.DZone/455/2021-22, द.11/05/2021 अ वये सीलबंद दरप क माग वणेत आले होते. ा  

स लागारांची सुची तयार क न तुलना मक दर काढले असता खालील स लागारांच ेदर/ फ  लघु म 

आहेत यास अनुस न खालील माणे कामांना स लागार नेमणुक करणेकामी मंजुर  आव यक 

आहे. 

अनु . कामाचे नाव लघु म स लागाराचे 

नाव 

कोटेशन स लागार फ  / 

ा  दर 

१ भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील कापसे 

लॉन जवळ ल १२.०० मी. ं द ड .पी. 
र याचे अ ावत प दतीने कॉ ट करण 

करण.े 

M/s. EXCELTECH 
CONSULTANCY & 
PROJECTS PVT. LTD. 

1.86% 

       तर  सदर त यामधील नमूद केले या क पांना क प स लागार हणून स लागार 

नेमणेकामी व यांना अदा करावया या फ  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१०६                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- थाप य क मु या 
सुचक- मा. अिभषेक बारणे     अनुमोदक- मा. िभमाबाई फुगे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता  यांच ेप  . था/िन/ क- मु य/७८७/२०२१, द.०२/०७/२०२१ 
            मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे. 

   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/13/2020-21 अ वये भाग .६ मधील 

सदगु नगर, लांडगेव ती व प रसरात पावसाळ  गटरची सुधारणा करणेकामी मे. शुल 

ए टर ायझेस िन.र. .44,99,287/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार दोनशे 

स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,62,487/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,62,487/- पे ा 31.99% 

कमी हणजेच र. .30,34,937/- + रॉय ट  चाजस र. .35,758/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .36,800/- = एकुण र. .31,07,495/- (अ र  र. .एकतीस लाख सात हजार चारशे पं या नव 
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फ )  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- १०१०७                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- उ ान / वृ संवधन 

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

संदभ- मा.उप आयु   यांच ेप  . उ ान/४/का व/३९६/२०२१, द.२३/०७/२०२१ 
            मा.उप आयु   यांनी िशफारस केले माणे. 

 मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०४/२०२१-२२ मधील मनपाचे 
जाधववाड  पर सरातील भाग .२ मधील व वध र ते म यदुभाजक सुशोिभकरण  करणे व २ वष 

देखभाल करणे कामाबाबत मे.अथव वयं. औ ो. सेवा सह सं था मया. िन वदा र. .४९,१४,९२५/- 

(अ र  र. .एकोणप नास लाख चौदा हजार नऊशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  चाजस  वगळळुन 

र. .४७,१९,८७७/- वर दर माग वणेत आले होते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन 

र. .४७,१९,८७७/- पे ा -७.०० ट के ने कमी र. .४३,८९,४८६/- + रॉय ट  चाजस र. .१,९५,०४८/-  

असे एकुण र. .४५,८४,५३४/- पयत काम क न घेणस व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम 

अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०१०८                         वषय मांक – ०८ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – थाप य क मु यालय 

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

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

वषय – पंपर  येथील कै. अ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल इमारतीम ये मे. कोटासाठ  फिनवर 

व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

वषय .८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – १०१०९                         वषय मांक – ०९ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – मु य लेखा प र क 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क  यांच ेप  .मुलेप/१अ/का व/९३/२०२१, 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 वभागाकड ल 

माहे  माच २०२१ मधील अ ावत एकूण कामकाज गोषवारा अहवालाच े अवलोकन कर यात येत 

आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०११०                         वषय मांक – १० 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – िश ण 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१)  यांच ेप  . िश.मं./का व/९अ/९२/२०२१, द.०४/०८/२०२१ 
            मा.अित.आयु (१)  यांनी िशफारस केल े माणे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा शाळा को वड १९  ादुभावामुळे बंद 

असलेकारणाने मु य यापक व िश कांनी ऑनलाईन अ यापन केलेले असून या 
उप माचा  मा हतीदशक पु तका ी. वलास पाट ल पद पयवे क यांनी वेळोवेळ  मे.कृ णा ंटस 

व टेशनर , पुणे २० यांचेकडून खरेद  केलेले आहे. सदर कायपु तका खरेद पोट  र. .१७,९३६/- 

इतका खच ी. वलास पाट ल पद पयवे क यांनी केलेला आहे. तर , ‘शाळा लॉक तर ह  िश ण 

अनलॉक’ या कायपु तके या बलापोट  झालेला खच र. .१७,९३६/- (अ र  र. .सतरा हजार नऊशे 

छ ीस फ ) ी. वलास पाट ल यांना अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१११                          वषय मांक- ११ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

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

संदभ- मा.उप आयु   यांचे प  . सभा/ं०५/का व/११०७/२०२१, द.२९/०७/२०२१ 
           मा.उप आयु   यांनी िशफारस केल े माणे. 

मनपा या िश ण वभागाने मागणी केलेनुसार   इय ा 5 वी व 8 वी या िश यवृ ी 
प र ेक रता आव यक िश यवृ ी मागदिशका व सराव संच खरेद  क न वाटप करणेकामी 
ई.िन.सु. .01/2021-22 अ वये मे.नमदा काशन, को हापुर यांनी दर कमी क न सादर केलेली 
िन वदा लघु म ा  झाली असुन िश ण वभागाने दले या सुधा रत प रमाणानुसार एकूण 
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र. .9,05,555/- इतका खच होणार असुन जो सुधा रत अंदा जत खच एकूण र. .9,84,869/- पे ा 
8.05% ने कमी असुन वकृत कर यात आलेला असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर पु तके खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण 

र. .9,05,555/- (अ र  र. .नऊ लाख पाच हजार पाचशे पंचाव न फ ) च ेअवलोकन कर यात येत 

आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०११२                         वषय मांक – १२ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – ड े य थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१)  यांच ेप  . ड /े था/का व/६०६/२०२१, द.२९/०७/२०२१ 
           मा.अित.आयु (१)  यांनी िशफारस केले माणे. 

ड े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागाअंतगत भाग .२९ पंपळे  गुरव 

येथील तावात नमुद वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प चात आ कटे ट/ क प 

स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारच ेकाम करणा-या व पंपर  िचचंवड मधील न दणीकृत 

क प स लागार यांचेकडून द.०६/०५/२०२१ ते द.१२/०५/२०२१ च ेकालावधी ई-कोटेशन नोट स 

.DZone/448/2020-21, द.06/05/2021 अ वये सीलबंद दरप क माग वणेत आले होते. ा  

स लागारांची सूची तयार क न तुलना मक दर काढले असता खालील स लागारांच ेदर/ फ  लघु म 

आहेत यास अनुस न खालील माणे कामांना स लागार नेमणकु करणेकामी मंजुर  आव यक 

आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव लघु म स लागाराचे 

नाव 

कोटेशन स लागार फ  

/ ा  दर 

१ 

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील बस टॉपजवळ ल 

मनपा या मा यिमकशाळा इमारतीत पंपर  िचंचवड 

माट िसट  इनो हेशन सटर तयार करण े

M/s. ACTUAL 
ARCHITECTRE 

1.98% 

 

तर  सदर त यामधील नमूद केले या क पांना क प स लागार हणून स लागार 

नेमणेकामी व यांना अदा करावया या फ  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १०११३                         वषय मांक – १३ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – फ े य व ुत 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु   यांच ेप  . फ ेका/ व/२/का व/२६४/२०२१, द.२८/०७/२०२१ 
           मा.महापािलका आयु   यांनी िशफारस केले माणे – 

फ े य कायालय अंतगत व ुत मु यालयाकड ल तावात नमूद कामांना तरतूद अपुर  

अस याने सदरची कामे अंितम करणेस अडचणी िनमाण झा या आहेत. सदर कामांना लागणार  

तरतूद फ े य व ुत मु यालयाकड ल कामावर ल उपल ध तरतूद वग करण के यास व ुत फ 

े य कायालयाकड ल कामे पूण करताना व अंितम करताना अडचणी दूर होणार आहेत. तर  तरतुद 

वग करणाची तातड ची आव यकता वचारात घेता र. .२२,९३,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख 

या नव हजार फ ) च े तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 

र. .२२,९३,०००/-)   

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

 

ठराव मांक – १०११४                         वषय मांक – १४ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – व ुत मु य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु   यांच ेप  . व/मु.पु.र ता./का व/२७०/२०२१, द.२६/०७/२०२१ 
           मा.महापािलका आयु   यांनी िशफारस केले माणे. 

व ुत मु य कायालय वभागाच े भांडवली अंदाजप कातील " थाप य क प अंतगत 

व ुत वषयक कामे" या लेखािशषातगत भ -श  चौक येथ े ेड सेपरेटर व उ डानपुलाच े

दवाब ी  यव था करणे व व ुत वषयक कामे करणे या कामासाठ  सन २०२१-२०२२ 

च े अंदाजप कात मूळ तरतूद र. .१,४०,००,०००/- इतक  आहे. सदर कामास या आिथक वषात  खच 

र. .४३,०२,९६९/-  इतका झाला असून सदर कामाचा एकूण खच अंदाजे र. .३,२०,००,०००/-  इतका 
आपे त आहे. सदर चालू कामास तरतूद ची आव यकता अस याने तावात नमूद माणे  वाढ/ 

घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,८०,००,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १०११५                         वषय मांक – १५ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – झोिनपू थाप य 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता  यांच ेप  . था/िन/२-ब/९४७/२०२१, द.३०/०७/२०२१ 
           मा.कायकार  अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 14) मधील 

कामांच ेिनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

कामाच ेआदेश िनगत केल ेअस याने याच ेअवलोकन कर यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०११६                         वषय मांक – १६ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु   यांच ेप  .सभां/०४/का व/४३९/२०२१, द.०२/०८/२०२१ 
           मा.महापािलका आयु   यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाच े आरो य वभागास वाय.सी.एम. णालयाकर ता दैनंद न कामकाजासाठ , 

िनजतुक करणसाठ  बॅ टोडे स जंतुनाशक/दुगधीनाशक औषध खरेद  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम 73 (क) अनुसुिच ड करण 5 मांक (2) (2) नुसार िन वदा न माग वता, थेट प दतीने 

M/s Unilab Chemicals and Pharmaceuticals Pvt Ltd.मंुबई या उ पा दत कंपनीकडुन बॅ टोडे स 

जंतुनाशक/दुगधीनाशक औषध10,090 िलटर खरेद कामी र. .1370/- ती िलटर दरानुसार एकुण  

र. .1,38,23,300/- (अ र  र. .एक कोट  अडोतीस लाख तेवीस हजार तीनशे फ ) च े खचास 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०११७                         वषय मांक – १७ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – थाप य BRTS 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु   यांच ेप  . था/िन/BRTS/५७०/२०२१, द.०२/०८/२०२१ 
           मा.महापािलका आयु   यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13/01/2021-2022 अ वये कासारवाड  येथ े30 

मी. HCMTR र यावर सी.ड .वक बांधणेकामी मे.ट  अँड ट  इ ा िल. िन.र. .7,43,20,189/- 
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(अ र  र. .सात कोट  ेचाळ स लाख वीस हजार एकशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,42,98,139/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,42,98,139/- पे ा 27.00% कमी हणजेच 

र. .5,42,37,641/- + रॉय ट  चाजस र. .20,46,384/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,050/- = 

एकुण र. .5,63,06,075/- 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 – १०११८                         वषय मांक – १८ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – वै क य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु   यांच ेप  .मसाभां/४/का व/६८६/२०२१, द.०२/०८/२०२१ 
           मा.महापािलका आयु   यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ाम ये थम ट याम ये कोरोना वषाणूचा वाढता 
ादुभाव ल ात घेता खाजगी को वड केअर सटर चालु कर याचा िनणय मा.आयु  यांच े दनांक 

०८.०७.२०२० च े मा य तावा वये घेणेत आला. या माणे Expression Of Interest (EOI) 

.०३/२०२०-२१ सी द करणेत आला होता. सदर EOI बी वगवार  साठ  सी द करणेत आला होता 
याम ये संबंधीत सं था/ णालयांकडुन फ  कमचार  पुर वणेकामी कळ वले होते. या EOI मधील 

अट  शत  माणे The Minimum payment guaranteed shall be 80% occupancy irrespective of 

actual occupancy. For occupancy above 80% actual occupancy charges shall be payable. 

या माणे नमूद कर यात आले होते.  मे.आयकॉन हॉ पटल यांना तातड ची बाब हणुन िचखली 
येथील घरकुल इमारत एफ– १९येथील को वड सटर द.२९.०६.२०२१ ते१३.०७.२०२१ पयत (१५ दवस) 

२०० बेड साठ  र. .१६,२९,०००/- आ ण द.१४.०७.२०२१ ते २८.०७.२०२१ पयत र. .८,१४,५००/- अस े

एक ीत र. .२४,४३,५००/- साठ  को वड केअर सटर चाल वणेस देणेबाबत र. .५४३/- ित दन ित 

बेड या माणे मुदतवाढ साठ च ेआदेश देणेत आलेले खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १०११९                         वषय मांक – १९ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार,  

वै क य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु   यांच ेप  .मसाभां/५/का व/८८२/२०२१, द.३०/०७/२०२१ 
           मा.महापािलका आयु   यांनी िशफारस केले माणे – 

वषय – मे. स इंड या ा िल.यांना २ म हने कालावधी कर ता मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .१९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक – १०१२०                         वषय मांक – २० 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – जशुके से.२३ 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१)  यांच ेप  . जशुके/ व/०४/२३७/२०२१, द.०४/०८/२०२१ 
           मा.अित.आयु (१)  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. पाणीपुरवठा वभागामाफत आं ा भामा-आसखेड क पांतगत 

िचखली येथ ेजलशु करण क  उभारणेत येत आहे. सदर जलशु करण क ामधील फ टर यं णा, 
केिमकल वभाग, पाणी िनवळण यं णा (CLF) इ. ठकाणी वजेवर चालणा-या व वध यं णा 
बस वणेत येणार आहेत. तसेच सदर ठकाणी शु  पाणी साठवण टाक वर ३.३KV या उ चदाबावर 

चालणा-या पं पंग मिशनर  बसवून सदर प याच ेपाणी शहरातील व वध ठकाणी पाणी वतरण 

यव था काया वत करणेत येणार आहे. सदर कामांतगत िचखली जलशु करण क ासाठ  २००० 

KVA इतका वीजभाराची मागणी केलेली आहे. तसेच तळवडे बंधारा या ठकाणी नद जल उपसा 
क ाची उभारणी करणेत येत असून तेथील उ चदाबावर चालणा-या पं पंग मिशनर  व अ य 

बाबींसाठ  वीजभार १५०० KVA या माणे मागणी करणेत आलेली आहे. वर ल दो ह  क पासाठ  

एक त वीजभार ३५०० KVA इतका मंजूर करणेत आलेला असून यासाठ  भोसर  वज हण क  

येथून वीजपुरवठा भूिमगत वा ह यां ारे आणावे लागणार आहे. एक त ३५०० KVA वीजभार 

जोडणीसाठ  वज हण क ाम ये मनपामाफत बे- ेकरची उभारणी करणेबाबत म.रा. व.पारेषण 

कंपनीने यांचेकड ल प  .CE/EHV/PC/O&M/ZONE/PUNE/TECH/1008 द.9/7/2021 अ वये 

कळ वणेत आहे. तसेच यांचेकड ल पे-ऑडर .SE/EHV/O&M/CIRCLE/PN /1082  द.14/7/2021 

नुसार बे- ेकर यं णा उभारणी या कामापोट  पयवे ण शु क र. .१,६५,८००/- म.रा. व.पारेषण कं. 

कडे अदा करणेबाबत कळ वले आहे.  तर  म.न.पा. च ेजलशु करण क  िचखली या ठकाणी २००० 

KVA व तसेच तळवडे बंधारा या ठकाणी नद जल उपसा क ासाठ  १५०० KVA इतका वीजभार अस े
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एकूण ३५०० KVA वीजभार भोसर  वज हण क  येथून जोडणी करणेसाठ  बे- ेकर यं णा 
उभारणी या कामाच े पयवे ण शु क र. .१,६५,८००/- म.रा. व.पारेषण कं. यांना अदा करणे 

आव यक  आहे. सदरचा खच हा जलशु करण क , से.२३ व ुत या वभागाकड ल “पं पंग टेशन 

वीज बले” या लेखािशषाव न खच  टाकणेत यावा.   सबब सदर न वन जलशु करण क  िचखली 
येथ ेवीजजोडणी घेणेकर ता म.रा. व. पारेषण कं. या  भोसर  वज हण क ाम ये बे- ेकर यं णा 
बस वणे या  कामाचे पयवे ण शु क  र. .१,६५,८००/- (अ र  र. .एक लाख पास  हजार आठशे 

फ ) म.रा. व.पारेषण कं. यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०१२१                         वषय मांक – २१ 
दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – अणु व ुत व दुरसंचार 
सुचक – मा. अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा. सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु  (१)  यांच ेप  . दुरसंचार/३/का व/७६/२०२१, द.०३/०८/२०२१ 
           मा.अित.आयु  (१)  यांनी िशफारस केल े माणे. 

वषय - अनु व ुत व दूरसंचार VHF, UHF वभागाकड ल  VHF, UHF  वायरलेस  लायस स       

नुतणीकरण करणे बाबत. 

वषय .२१ द र  दाखल कर यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०१२२                         वषय मांक – २२ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – थाप य PMAY क प 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु   यांच ेप  . था/PMAY /३८६/२०२१, द.०४/०८/२०२१ 
           मा.महापािलका आयु   यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ धानंम ी आवास योजनेअंतगत शहराम ये सवासाठ  

घरे कृती आराखडा (HFAPoA) व वा षक अंमलबजावणी आराखडा (AIP) तयार क न याची 
अंमलबजावणी करणेक रता शहर त रय तां क क  City Level Technical Cell (CLTC) या 
अिभयानांतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेक रता क शासना या मागदशक सुचनानुसार 

त ांची (चार) िनयु  कर यास शासन िनणय मांक आयो/२०१५/ . .११०/गृिनधो-२ (सेल), 

द.०९/१२/२०१५ अ वये एज सी नेमणेकामी मा.आयु  सो. यांच े द.०६/१२/२०१६ या 
तावा वये मा यता दे यात आली आहे. यास अनुस न द.०९/०१/२०१८ रोजीच ेआदेशा वये 

मे. सील र क अँ ड इ ा चर सो युश स िल. मंुबई यांची धानंम ी आवास योजनेअंतगत 
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क पांसाठ  कृती आराखडा (HFAPoA) व वा षक अंमलबजावणी आराखडा (AIP) तयार क न 

याची अंमलबजावणी करणेकामी नेमणूक करणेत आलेली आहे. द.२१/१०/२०२० रोजीच े मंजूर 

तावानुसार मा.आयु  सो. यांनी मे. सील र क अँ ड इ ा चर सो युश स िल. च ेसंपुण 

काम थाप य PMAY क प वभागाच े िनयं णात करणेकामी मा यता दलेली आहे. सदर 

शहर त रय तां क क  City Level Technical Cell (CLTC)ला क शासनाकडून ित म हना 
र. .७०,०००/- ित कमचार  माणे ४ कमचा-यांसाठ  र. .२,८०,०००/- अनुदान महानगरपािलकेस 

ा  होतो.  मा. थायी सिमतीने मे. सील र क अँ ड इ ा चर सो युश स िल. यांच े

वषयां कत कामाची मुदत द.०७/०१/२०२१ रोजी संपत अस याने ६ म ह याच े मुदतवाढ 

( द.०७/०७/२०२१ पयत)  देणेस मा यता दलेली होती. या दर यान या कालावधीत सदर काम 

करणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत िन वदा माग व यात आलेली होती. सदर 

कामाक रता फ  एकाच सं थेने िन वदा भर याने सदर िन वदेस तीन वेळा मुदतवाढ दे यात आली 
होती. ितस-या मुदतवाढ म ये सु दा फ  एकाच िन वदा धारकाने (मे. सील र क अँ ड 

इ ा चर सो युश स िल.) िन वदा भर याने िन वदा िनयमानुसार सदरच ेकाम यांना दे याचे 
ठरले आहे. परंतू, सदरची िन वदा कायवाह  पुण होवून यांना कायारंभ आदेश दे यास उशीर होणार 

आहे. द.२७/०७/२०२१ रोजीच ेप ा वये मे. सील र क अँ ड इ ा चर सो युश स िल. यांनी 
सदर कामाची मुदत द.०७/०७/२०२१ रोजी संपत अस याने २ म ह यांची ( द.०७/०९/२०२१ पयत) 

मुदतवाढ देणेबाबत मागणी केलेली आहे.  पंत धान आवास योजनेअंतगत च-होली, रावेत, बो-
हाडेवाड , आकुड  आर ण .२८३ व पंपर  आर ण .७७ येथ े क प राब व यात येत आहेत. 

स थतीत सदर क पांच े काम गितपथावर आहेत. तसेच सावजिनक खाजगी भागीदार  

त वावर ल परवडणार  घरे (PPP) योजना चालू आहे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील 

आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे (EWS) व बेघरांसाठ  घरे (HDH)अंतगत आर त असले या 
जागांवर धानमं ी आवास योजना राब व याच े िनयोजन आहे. मे. सील र क अँ ड 

इ ा चर सो युश स िल. यांचेमाफत सदर क पांसाठ  क  व रा य शासन यांचेकडून अनुदान 

ा  होणेकामी पाठपुरावा करणे, उपयोिगता माणप  ेसादर करणे, योजनेशी िनगड त शासनाशी 
प यवहार करणे इ. कामे कर यात येतात. तथा प, पंत धान आवास योजनेअंतगत क पांची 
कामे सन २०२२ पयत चालू राहणार अस याने मे. सील र क अँ ड इ ा चर सो युश स िल. 

यांना स थतीत २ म ह यांसाठ  ित म हना र. .५,१०,८९४/-  (अ र  र. .पाच लाख दहा हजार 

आठशे चौ-या णव फ ) माणे मुदतवाढ देणेबाबत तसेच शहर त रय तां क क  City Level 

Technical Cell (CLTC) चे काम करणेक रता मे. सील र क अँ ड इ ा चर सो युश स िल. 

यांना ित म हना देय र. .५,१०,८९४/-  नुसार २ म ह यांसाठ  एकुण र. .१०,२१,७८८/- (अ र  

र. .दहा लाख एकवीस हजार सातशे अ याऐंशी फ ) माणे मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०१२३                         वषय मांक- २३ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- थाप य ब मु यालय 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता  यांच ेप  . था/िन/२-ब/९४९/२०२१, द.०३/०८/२०२१ 
           मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/54/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 

िशंदेव ती, जाधवव ती व गु ारा प रसरातील ओपन गटार बं द त करणे व थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे. वराज वण नाणेकर िन.र. .41,50,209/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 

पं नास हजार दोनशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,13,259/- 

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

र. .41,13,259/- पे ा 12.77% कमी हणजेच र. .35,87,996/- + रॉय ट  चाजस र. .3,193/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .36,950/- = एकुण र. .36,28,139/- 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 – १०१२४                         वषय मांक – २४ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक – मा. अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा. सुवणा बुड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . पापु/८/का व/२४६/२०२१, द.०४/०८/२०२१ 
           मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .01/10/2021-22 अ वये पंपर  िचंचवड 

शहरातील पाणी नमुने य थ सं थेमाफत तपासणी क न घेणे अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. पँन 

हाय ोटेक़  िन.र. .41,65,740/- (अ र  र. . एकेचाळ स लाख पास  हजार सातशे चाळ स  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,65,740/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,65,740/- पे ा 21% कमी हणजेच 

र. .32,90,935/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .32,90,935/- 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, 
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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 – १०१२५                         वषय मांक – २५ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२-ब/९५०/२०२१, द.०४/०८/२०२१ 
           मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/53/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 

रावेत गावठाण व कवळे भागातील ओपन गटार बं द त करणे व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. वराज वण नाणेकर िन.र. .29,06,463/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख सहा हजार 

चारशे ञेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,69,513/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,69,513/- पे ा 
14.99% कमी हणजेच र. .24,39,373/- + रॉय ट  चाजस र. .1,131/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .36,950/- = एकुण र. .24,77,454/- 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- १०१२६                         वषय मांक- २६ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- जशुके से.२३ 

सुचक- मा. अिभषेक बारणे     अनुमोदक- मा. कदम शिशकांत 

संदभ- मा.अित.आयु  (१)  यांच ेप  .जशुके/ व/०४/२३५/२०२१, द.०४/०८/२०२१. 
           मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. पाणीपुरवठा वभागामाफत आं ा भामा-आसखेड क पांतगत 

तळवडे येथ ेनद जल उपसा क  उभारणेत येत आहे. सदर नद जल उपसा  क ाम ये ३.३ के ह  या 
उ चदाबावर चालणा-या पं पंग मिशनर  बसवून तेथून नद जल उपसा क न िचखली येथील 
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जलशु करण क ाम ये पाणी शु करण येसाठ   आणल ेजाणार आहे. तसेच सदर नद जल 

उपसा  क ामधील उ चदाबावर चालणारे पंप, मोटर, पॅनेल इ. वजनदार सा ह य चढ – उतार 

करणेसाठ  े नची यव था करणेत येणार आहे. पंपगृहाम ये व पंपगृहाबाहेर ल प रसरात खर 

काश यव था करणेत येणार आहे.  सबब वर ल बाबींचा वीजभारा या आव यकतेबाबत स ह क न 

म.रा. व. व. कंपनीकडे इकड ल प  . जशुके/ व/३/१८०/२०२१ द.१५/३/२०२१ अ वये न वन 

वीजपुरव यासाठ  मागणी अज केला असता यांचेकड ल प  .SE/GKUC/T/HT/NEW/DDF-

1.3%/Bhosari/ 21-22/62 /04015 द.9/7/2021 अ वये अंदाजप क व फम कोटेशन या वभागास 

ा  झालेल ेआहे. सदर प ात नमूद केले माणे वर ल क पास १५०० KVA इतका वीजभार मंजूर 

करणेत आलेला आहे. तसेच सदर मंजूर प ानुसार अनामत र कम, अ ीमट फ , स ह स कने शन 

चाजस, ोसेिसंग फ , पयवे ण शु क व जीएसट  अस ेएकूण र. .६९,९६,४५३/- ड मांड ा ट ारे 

अदा करणेस कळ वल ेआहे.  तर  म.न.पा. च ेनद जल उपसा क , तळवडे या ठकाणी १५०० KVA 

इतका वीजभार जोडणी करणेसाठ  म.रा. व. व. कंपनीस र. . ६९,९६,४५३/- अदा करणे आव यक 

आहे. तसेच सदरचा खच हा जलशु करण क , से.२३ व ुत या वभागाकड ल “पं पंग टेशन 

वीज बले”या लेखािशषाव न खच  टाकणेत यावा.  सबब सदर न वन नद जल उपसा क , तळवडे 

येथ ेउ चदाब वीजपुरवठा घेणेसाठ  म.रा. व. व. कंपनीस वीजपयवे ण व इतर शु क अस ेएकूण 

र. .६९,९६,४५३/- (अ र  र. .एकोणस र लाख शहा णव हजार चारशे ेप न फ ) अदा करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०१२७                         वषय मांक – २७ 

दनांक – ११/०८/२०२१      वभाग – जशुके से.२३ 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१)  यांच ेप  .जशुके/ व/०४/२३६/२०२१, द.०४/०८/२०२१ 
           मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. पाणीपुरवठा वभागामाफत आं ा भामा-आसखेड क पांतगत 

िचखली येथ ेजलशु करण क  उभारणेत येत आहे. सदर जलशु करण क ामधील फ टर यं णा, 
केिमकल वभाग, पाणी िनवळण यं णा (CLF) इ. ठकाणी वजेवर चालणा-या व वध यं णा 
बस वणेत येणार आहेत. तसेच सदर ठकाणी शु  पाणी साठवण टाक वर ३.३KV या उ चदाबावर 

चालणा-या पं पंग मिशनर  बसवून सदर प याच ेपाणी शहरातील व वध ठकाणी पाणी वतरण 

यव था काया वत करणेत येणार आहे.  सबब वर ल बाबींचा वीजभारा या आव यकतेबाबत स ह 

क न म.रा. व. व. कंपनीकडे इकड ल प  . जशुके/ व/३/१७०/२०२१ द.५/२/२०२१ अ वये न वन 

वीजपुरव यासाठ  मागणी अज केला असता यांचेकड ल प  . SE/GKUC/T/HT/NEW/DDF-
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1.3%/Bhosari/ 21-22/61/04014 द.9/7/2021 अ वये अंदाजप क व फम कोटेशन या वभागास 

ा  झालेल ेआहे.  सदर प ात नमूद केले माण ेवर ल क पास २००० KVA इतका वीजभार मंजूर 

करणेत आलेला आहे. तसेच सदर मंजूर प ानुसार अनामत र कम, अ ीमट फ , स ह स कने शन 

चाजस, ोसेिसंग फ , पयवे ण शु क व जीएसट  अस ेएकूण र. .९६,७०,२०७/- ड मांड ा ट ारे 

अदा करणेस कळ वल ेआहे.  तर  म.न.पा. च ेजलशु करण क  िचखली या ठकाणी २००० KVA 

इतका वीजभार जोडणी करणेसाठ  म.रा. व. व. कंपनीस र. .९६,७०,२०७/- अदा करणे आव यक 

आहे. तसेच सदरचा खच हा जलशु करण क , से.२३ व ुत या वभागाकड ल “पं पंग टेशन 

वीज बले”या लेखािशषाव न खच  टाकणेत यावा.  सबब सदर न वन जलशु करण क  िचखली 
येथेउ चदाब वीजपुरवठा घेणेसाठ म.रा. व. व. कंपनीस वीजपयवे ण व इतर शु क अस े एकूण 

र. .९६,७०,२०७/- (अ र  र. .शहा णव लाख स र हजार दोनशे सात फ ) अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घे यात आलेले वषय घे यात आले. 
 

ठराव मांक- १०१२८                         वषय मांक- २८ 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  

मे. वॉिलट  केटररस अँ ड कॅ ट न कॉ टर यांना वाय.सी.एम.हॉ पटल येथील 
कॅ ट न द. ०७/०४/२०१६ ते ०८/०३/२०२१ या कालावधीसाठ  कराराने चाल वणेस दलेले 
आहे.  तथा प माच- २०२० पासून कोरोना ादुभावामुळे कॅ ट न बंद होते. यामुळे मे. 
वॉिलट  केटररस अँ ड कॅ ट न कॉ टर यांची आिथक अडचण/ क ड  िनमाण झाली 

आहे. यांची द. ३१/०३/२०२१ अखेरची भाडे थकबाक  र. .२०,०५,९९०/- माफ करणेस 
मा यता देणे कामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१२९                         वषय मांक- २९ 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  

ओम जय आनंद चॅ रटेबल टचे वतीने थेरगाव येथे डांगे चौकात गर ब 
णांसाठ  गे या ४ वषापासून डायिलसीस सटर सु  करणेत आले आहे. 
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महापािलकेमाफत थेरगाव येथे न याने तयार करणेत आले या हॉ पटलचे 
इमारतीम ये ७ मिशनसह डायिलसीस सटर सु  करणेची मे. ओम जय आनंद चॅ रटेबल 

टची तयार  आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरो य वमा योजना / महा मा फुले 
जनआरो य योजना यांचा णांना लाभ िमळून डायिलसीस मोफत होऊ शकेल तसेच या 

णाचा कोण याह  शासक य योजनेस समावेश नाह . तसेच आिथक या दुबल 
णांना मोफत डायिलसीस क न दे यास सं था तयार आहे. यामुळे शहरातील 

नागर कांना चांग या कारची वै क य सेवा उपल ध होणार असून याचा फायदा होणार 
आहे. ह  बाब वचारात घेता व सं थेचा सदहेतू पाहता मे. ओम जय आनंद चॅ रटेबल ट 
यांना नवीन णालयाचे इमारतीम ये डायिलसीस सटरसाठ  वनामु य जागा उपल ध 
क न दे यास तसेच डायिलसीस सटरसाठ  वीज व पाणी मनपामाफत उपल ध क न 
दे यास मा यता दे यास व सदर बाब धोरणा मक अस याने याकामी मा यता देणे कामी 
मा. महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे 

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

 
ठराव मांक- १०१३०                         वषय मांक- ३० 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

मे. वॉिलट  केटररस अँ ड कॅ ट न कॉ टर यांना वाय.सी.एम.हॉ पटल येथील 
कॅ ट न भाडेकराराने चाल वणेस दे यात आले असून याची मुदत द. ०८/०३/२०२१ रोजी 
संपलेली आहे. यानंतर मे. वॉिलट  केटररस अँ ड कॅ ट न कॉ टर यांना 
०८/०९/२०२१ पयत मुदतवाढ दे यात आली आहे. तर  द. ०९/०९/२०२१ पासून १ वष  
कालावधीपयत मे. वॉिलट  केटररस अँ ड कॅ ट न कॉ टर यांचे कामास मुदतवाढ 
दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०१३१                         वषय मांक- ३१ 
दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग 
सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

  ई े य कायालयाकड ल भाग .७ मधील सन २०२१-२०२२ या न वन कामाला 
तरतुदत कमी अस याने न वन वकास कामांची िन वदा काढणेकामी तावात नमुद 
तरतुद वग कर याची मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .२,५०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०१३२                         वषय मांक- ३२ 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

मा. थायी सिमती ठराव .१००५० द.०४/०८/२०२१ मधील वषय .१८ म ये खालील 
माणे दु ती करणेस मा यता दे यात येत आहे. मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा 

नोट स .३४/०८/२०२१ या ऐवजी मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स 
.३४/२१/२०२०-२१ अशी दु ती कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१३३                         वषय मांक- ३३ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- अ भाग थाप य 
सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- प  .अ े/ था/का व/७/१३८/२०२१, द.१०/०८/२०२१ 
 थाप य अ मु यालय या वभागातील सन २०२१-२२ या अथसंक पातील 
थाप य वषयक कामासाठ  अपुर  तरतुद आहे तथा प वशेष योजना व भांडवली कामे 

लेखािशषातगत ता वत कामाचे र. .७५,००,०००/- न वन िन वदांसाठ  तावात नमुद 
तरतुद वग कर याची मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .७५,००,०००/-)  

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

 

ठराव मांक- १०१३४                         वषय मांक- ३४ 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- मा. फुगे िभमाबाई व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
 मा. आयु सो. यांचेकड ल आदेशानुसार शा/११/का व/१२८/२०२१ द. 

१०/३/२०२१ अ वये २४ माच २०२० ते १७ मे २०२० व १४ जुलै २०२० या ६५ दवसा या 
लॉकडाऊन कालावधीम ये कोरोना वषयक काम कारणारे महानगरपािलका सुर ा 
वभागाकड ल कमचार  यांना य  कामा या माणात हजर दवसां माणे १५०/- . 
ो साहन भ ा मंजुर करणेत आला असून सदरचा भ ा अदा देखील करणेत आलेला आहे. 

स थतीत “कोरोना वषणू (COVID 19)” दुसर  लाट असून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
प रसरात को वड १९ बािधत णांची सं या मो या माणात वाढत आहे. “कोरोना वषणू 
(COVID 19)” ादुभाव रोख यासाठ  िनमाण झाले या आप कालीन प र थतीचा सामना 
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करणे या अनुषंगाने व वध वभागामधील कमचार  /अिधकार  यांची सदर ठकाणी 
कामकाज करणेकामी नेमणुका करणेत आले या आहेत. यानुसार महानगरपािलका 
आ थापनेवर ल सुर ा वभाग हा अ याव यक सेवेत येत असुन को वड १९ संसगज य 
आप कालीन प र थतीचे पा भुमीवर वैदय कय वभागाकड ल मागणीनुसार व मा.आयु  
सो.यांचे आदेशानुसार व वध णालये, को वड सटर, महानगरपािलका े य कायालये 
,मु य शास कय इमारत,मनपा व वध कायालये इ. ठकाणी रखवालदार कमचार  यां या 
नेमणुका करणेत आ या असुन सदर ठकाणी  सव कमचा-यांनी य पणे कामकाज 
केलेले आहे. सदर ठकाणी कामकाज करताना सुर ा वभागातील ८०% कमचार  यांना 
दे खल कोरोना १९ या वषाणुचा संसग झाला व यांचे कुटंूब देखील कोरोना बािधत झाले 
होते अशा प र थतीत देखील रखवालदार कमचार  यांनी कामावर हजर राहुन य र या 
कामकाज केलेले आहे.  

 महानगरपािलका कै.यशवंतराव च हाण णालय तथा वैदय कय वभागाकड ल 
मागणी नुसार कोरोना १९ या दुस-या लाटे या वेळ  कामकाज करणा-या अिधकार / 
कमचार  यांना दरमहा पगारा यित र  को वड भ ा १ ए ल २०२१ पासुन ३० जुन २०२१ 
अखेर दरमहा अदा करणेत आलेला आहे. यानुसार सुर ा वभाग हा देखील अ याव यक 
सेवेत कामकाज करणारा वभाग असुन संबंिधत वभागातील अिधकार / कमचार  यांनी 

णालये, को वड सटर, मनपा कायालय,े मु य शास कय इमारत, े य कायालये येथे 
कामकाज केलेले आहे. यामुळे वैदय कय वभागा माणेच सुर ा वभागातील अिधकार  व 
मानधनावर ल अिधकार  यांना येक  र. .१००००/- व रखवालदार कमचार  यांना 
र. .५०००/- को वड भ ा अदा करणेबाबत कायवाह  करणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक- १०१३५                         वषय मांक- ३५ 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- मा. फुगे िभमाबाई व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

भाग .३ मधील वाघे र महाराज मंद र, हरामाता मंद र व थोर या पादुका या 
ठकाणी येक  २ या माणे एकूण ६ सुर ा र क नेम यास व याकामी येणा-या खचास 
मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०१३६                         वषय मांक- ३६ 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- मा.राजू बनसोडे व मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

 मौजे दापोड  सव .१२(C.P.), .१३(C.P.) आर ण .३/११, ३/१२ आर ण ३१/१ 
दुकान क  व माकट आर ण ३१/२ रटेल माकट येथील आर णाम ये वकसक 
ी.एस.बी.पाट ल यांना वकिसत केले या महापािलके या शॉपमधील शॉप .१,२,३,४ हे 

चार शॉप जेनेिसस इंड या या सामा जक सं थेला ५ वष कालावधीसाठ  वापराकर ता 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक- १०१३७                         वषय मांक- ३७ 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

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

 मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.५१ प ैकाटे पुरम चौक ते कृ णा चौक या १८ मी. ं द र याने 
बािधत होणा-या नाग रकां या िमळकतीची शासक य मोजणी येक नाग रकांस आिथक 
प र थतीमुळे श य नाह . यामुळे महानगरपािलकेने यां या िमळकतीची शास कय 
मोजणी करावी व येणारा खच संबंिधत नाग रकां या देय मोबदला र कमेतून वजा 
कर यास व र या या शासक य मोजणीस य  येणा-या खचास मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०१३८                         वषय मांक- ३८ 

दनांक- ११/०८/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 

सुचक- मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक- मा. संतोष कांबळे 

संदभ- प  . था/िन/BRTS/५७८/२०२१ द.०९/०८/२०२१. 
 मा. अित आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

सांगवी- बोपोड  मुळा नद वर ल न वन पूल बांधणे कामाची िन वदा र. .40,80,07,376/- 

(लमसम) ची िन वदा . थाप य मु यालय/14/01/2021-2022 नुसार द.06/05/2021 रोजी 
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दै.लोकस ा, दै.इं डयन ए स ेस व दै. यू इं डयन  ए स ेस या देश तर वतमानप ात 
जा हरात .856 अ वये िस द कर यात आली होती. सदर िन वदा भरणेची अंितम मुदत 
द.14/06/2021 पयत होती. सदर िन वदा द.29/06/2021 रोजी उघडणेत आली. सदर 
िन वदेम ये लमसम र. .40,26,30,738/- वर दर माग वणेत आले होते. याम ये खालील 9 

ठेकेदारांनी िन वदा सादर केली आहे. 
अ. . ठेकेदाराचे नाव ा  मुळ दर र. . लघु म अनु म 

1 मे.ट  अँड ट  इ ा िल.  30,99,00,000.00  L1 

2 मे.एसएमसी इ ा चर ा.िल.  32,94,32,469.83 L2 

3 मे.मनोजा  शाई जे ह   34,70,00,000.00 L3 

4 मे.इंगवले पाट ल क .कं.  35,55,22,942.00 L4 

5 मे.र त इ ा. ाजे ट ा. िल.  35,76,97,147.59 L5 

6 मे.मेहेर फाऊंडेशन अँड िस ह ल इं ज. ा.िल.  39,38,22,000.00 L6 

7 मे. ह  एम मातेरे इ ा (इं) ा.िल.  41,00,00,000.00 L7 

8 मे.िशंदे डे हलपस ा.िल.  42,03,86,760.00 L8 

9 मे.जे एम हा  ेइ ा ा.िल.  46,25,00,000.00 L9 

याम ये लघु म िन वदा ठेकेदार मे.ट  अँड ट  इ ा िल.यांचेकडून ा  झाली. सदर 

ठेकेदार यांनी दलेला दर/ऑफर हा र. . 30,99,00,000/-  इतक  आहे. मे.ट  अँड ट  इ ा िल.यांना 
द.05/07/2021 रोजीचे प ा वये दर कमी करणेबाबत वचारणा करणेत आली असता 
द.06/07/2021 रोजीचे प ा वये आहे या दरावर कायम असलेबाबत कळ वल े आहे. महारा  

शासना या सन 2020-21 या दरसूची/ SSR नुसार टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन चाजस, 

िसमट व ट ल फरक व रॉय ट  चाजससह  सदर लमसम कामाची कंमत र. .42,74,35,270/- 

इतक  येत आहे. याम ये GST चा समावेश नाह . मे.ट  अँड ट  इ ा िल.यांनी दलेला दर/ऑफर 

र. .30,99,00,000/- हा असून तो िन वदा वकृतयो य र. .42,74,35,270/- शी (Acceptance 

Limit) तुलना करता 24.30% कमी आहे. तसेच सदर िन वदा BOQ रकमेवर 23.03% कमी आलेने 

िन वदा रकमेवर एकुण 22.06 % परफॉरम स अनामत र कम (PSD) र. .9,00,07,000/- इतक  

एस बँकेची बँक गॅरंट  सादर केलेली आहे. सदर कामाकर ता ठेकेदार यांनी सादर केलेला दर/ ऑफर 

र. .32,35,58,033/- (लमसम दर + शे यूल बी + रॉय ट + मटे रयल टे ट ंग चाजससह) तसेच 

य  येणा-या GST खचा पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 

राह लअट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत मा. 
आयु  यांची मा यता असली तर  मनपा थाप य वभागाकड ल िन वदा .१४/१/२०२१-
२२ अ वये सांगवी-बोपोड  मुळा नद वर पुल बांधणे मे.ट  अँड ट  इ ा िल. यांची लघु म 
दर/ऑफर र. .३२,३५,५८,०३३/- (लमसम दर + शे यूल बी + रॉय ट + मटे रयल टे ट ंग 
चाजससह) तसेच य  येणा-या GST खचा पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करणेस मा यतेचा ताव आहे. तसेच पुलालगतची संल न या ी पाहता मुळ 
िन वदा र कम र.४१,६२,८८,७७१/- (अ र  र. .ऐकेचाळ स कोट  बास  लाख अ याऐंशी 
हजार सातशे एकाह र फ )  (लमसम दर + शे यूल बी + रॉय ट + मटे रयल टे ट गं 
चाजससह) या िन वदा र कमेपयत काम क न घेणेस व ि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- १०१३९                         वषय मांक- ३९ 

दनांक- ११/०८/२०२१       

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

संदभ- मा. फुगे िभमाबाई व मा. सुवणा बुड यांचा ताव. 
 क  शासन,रा य सरकार व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या वतीने  िचखली 
येथे से १७ व १९ येथे आिथक दुबल घटकासाठ घरकुल क प राब व यात येत  आहे. या 
क पातील िनवड झाले या लाभा याना व ह सा र कम भर याची अंितम मुदत 

 ३० जुलै २०२१ रोजी संपलेली आहे. लॅाकडाऊन व कोवीड १९ मुळे काह  लाभा याना 
व ह सा भरता आला नाह  यांना ३१ ऑग ट २०२१ पयत एक संधी/ मुदतवाढ दे यास 

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

----------- 
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ठराव मांक- १०१४०                         वषय मांक- ४० 

दनांक- ११/०८/२०२१       

सुचक- मा. अिभषेक बारणे.      अनुमोदक- मा.शिशकांत कदम. 
संदभ- मा. अिभषेक बारणे व मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

 भाग .२३ थेरगाव मधील सन २०२१-२२ या अंदाज प कात तावात नमूद 
कामे नाग रकां या सोयीसाठ  करणे आव यक आहे. तर  तावात नमूद कामांसाठ  
मनपाचे पॅनलवर ल क प यव थापन स लागार व वा तु वशारद मे सावन जगदाळे ॲ ड 
असोिसएटस ्  यांची तावात नमुद केले माण े मनपा दराने नेमणूक 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 रक लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१४२९/२०२१ 

दनांक -  १३/०८/२०२१              
 
 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव.
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                                                                   ( .उ ान/२/का व/४८३/२०२१ द.१९/०७/२०२१ वषय .३ चे लगत) 
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            ( . था/िन/२-ब/९४७/२०२१ द.३०/०७/२०२१ वषय .१५ चे लगत) 
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