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

कायप का मांक – २०१ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ३०/१२/२०२०                                  वेळ – दु . ०२.३० वा. 
 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
३०/१२/२०२० रोजी दु .०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा. सद य 
सभागृहात उप थत होते.  
 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.लांडगे राज  कसनराव 
३. मा.पंकज द ा य भालेकर 
४. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
५.  मा.कदम शिशकांत गणपत  
६.  मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
७.  मा.संतोष बबन कांबळे 
८.  मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
९.  मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१०. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
११. मा.सुल णा राज ूधर 
  
 

          यािशवाय मा.अ जत पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप – नगरसिचव,  
मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क,  मा.चारटणकर, मा.इंदलकर,  मा.लोणकर – उप आयु ,   
मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा व 
व  अिधकार ,  मा.भालकर, मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता,  मा.आगळे, मा.दांगट – 
सहा यक आयु ,  मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.गलबले, मा.ओंभासे, 
मा.ग टूवार, मा.पाट ल, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे – कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – कामगार 
क याण अिधकार , मा.बहुरे, मा.हराळे, मा.देशमुख, मा.पानसरे, मा.गावडे, मा.तावडे – शासन 
अिधकार  तथा भार  े य अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.ऐवले – समाज 
वकास अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  उप थत होते.  

 --------- 
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      उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले –  
वषय .३२) मौजे दघी येथील राघव मंगल कायालय येथे को वड केअर सटर म ये केले या 

कामाचे खचास काय र मा यता िमळणेबाबत.  
वषय .३३) सांगवी कवळे र यावर पाक ट समोर सबवे बांधणेबाबत. 
वषय .३४) टे को र यावर ल दुगानगर चौक ते नािशक हायवे पयत या र यामधील व वध 

सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे, फुटपाथची दु ती कर याचे 
कामास सुधा रत मा यतेबाबत. 

वषय .३५) वकास आरख यातील र याची सरकार  मोजणी करणेबाबत – मा.शिशकांत कदम, 
मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  

वषय .३६) वकास आरख यातील र याची सरकार  मोजणी करणेबाबत – मा.शिशकांत कदम, 
मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव.  

वषय .३७) िन वदा .२(२०१७-१८) वाढ व खचास मा यता देणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, 
िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

वषय .३८) थाप य इ े य कायालयाकड ल सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील कामां या 
तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.राज  लांडगे, िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

वषय .३९) क े य कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  वाढ/घट करणे बाबत - मा.राज  
लांडगे, िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

वषय .४०) भाग .२० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर अंडरपास करणे कामाचे वाढ व खचास 
मा यता िमळणेबाबत - मा.राज  लांडगे, िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

वषय .४१) मे.बेलास एशन, िनगड  ािधकरण या जा हरात सं थेला जा हरात हो ड ं ज 
उभार यास परवानगी देणेबाबत - मा.राज  लांडगे, िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

वषय .४२) शहरातील पुत यांची व छता िनयिमत करणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, िभमाबाई 
फुगे यांचा ताव.  

वषय .४३) पं.िचं.मनपा. ह तील िनयो जत मैलाशु करण क ाक रता DPR आ ण िन वदा 
काढणेकामी स लागार (Consultant) नेमणूक करणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, 
िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

वषय .४४) सन २०२०-२१ या अंदाजप क य तरतुद त वाढ/घट करणेबाबत. - मा.राज  
लांडगे, िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

वषय .४५) वकास कामांबाबत. - मा.राज  लांडगे, िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  
वषय .४६) झोपडप ट ची न द करणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  
वषय .४७) िमळकत बलाचे/िमळकतीचे वभाजन कर यास परवानगी देणेबाबत. – मा.पंकज 

भालेकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव.  
वषय .४८) व त घरकुल योजना लाभा याना र कम भरणेकामी मुदतवाढ िमळणेबाबत. - 

मा.राज  लांडगे, िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  
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---------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा (कायप का .१९९) द.१६/१२/२०२० दु .२.३० वा. चा 

सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ) मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२००) द.२३/१२/२०२० चा सभावृ ांत 

कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

ठराव मांक – ७९१९      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – झो.िन.पु. थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/जा/का व/४८८/२०२०, द.१४/०९/२०२० 
       वषय - सन २०१९-२० मधील व या पूव या चालू असले या वकास कामांची बीले अदा 
               करणेबाबत... 

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

--------  
ठराव मांक – ७९२०      वषय मांक – ०२ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/४६२/२०२०, द.०२/११/२०२० 
वषय - कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना  
       कर यासाठ  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील य ं  व  

       णांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत ... 
वषय मांक ०२ चा वचार दनांक १३/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७९२१      वषय मांक – ०३ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/२२३/२०२०, द.०१/१२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/01/2019-2020 अ वये भाग .13 
साईनाथनगर व इतर ठकाण या अंतगत र यांची पातळ  कमी क न र ते वकसीत करणेकामी 
मे.वीना एंटर ायजेस िन.र. .1,49,89,942/- (अ र र. .एक कोट  एकोणप नास लाख एकोणन वद 
हजार नऊशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,47,45,397/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .1,47,45,397/- पे ा 30.21% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे.  र. .1,02,90,813/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,82,844/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण 
र. .1,05,35,357/- 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 – ७९२२      वषय मांक – ०४ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/५४५/२०२०, द.०७/१२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/15/2020-2021 अ वये अशु द जल 
उपसा क , रावेत येथील ट पा .3 योजनेअंतगत दाबनिलकेवर ल नादु त लुस हॉ ह 
बदलणेकामी मे.सुमी इले क स स ह सेस िन.र. .38,54,463/- (अ र  र. .अडो ीस लाख 
चौप न  हजार चारशे ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .38,54,463/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .38,54,463/- पे ा 21.21% कमी  हणजेच र. .30,36,931/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,36,931 /- 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 देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९२३      वषय मांक – ०५ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभां/१५/का व/५०५/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२)  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  वकासारवाड  
यांचेसाठ  आव यक रॉ मटे रयल खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .32/2019-20 नुसार मे.ओंकार 
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इले क स िचंचवड पुण े33 यांचे र. .29,31,497/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख एकतीस हजार 
चारशे स या नव फ ) हे लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. 
यानुसार मे.ओंकार इले क स िचंचवड पुण े33 यांचेबरोबर करारनामा क नघेणेस व सदर खचास 

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

--------  
ठराव मांक – ७९२४      वषय मांक – ०६ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – नगररचना व वकास  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/८/२४४/२०२०, द.०४/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील खालील ठकाण या र याने/आर णाने बािधत े  

महापािलके या ता यात घेणेबाबत द. ०६।१०।२०२० रोजी मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीची बैठक आयो जत 

कर यात आली होती. सदर सभेम ये खाली नमुद वषयाबाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग 

चचा क न मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णाने बािधत े ाचा 
मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेस मंजूर  देणेत आलेली आहे. 
 

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।३।४।२अ मधील १८.०० 
मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

 ४६.१२ चौ.मी. १३,८४,५२२/- 

२ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।२।५।२ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१८.२० चौ.मी. ५,४६,३६४/- 

३ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०२।२।३ पैक  मधील १८.०० 
मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

 ५२.०० चौ.मी. १५,६१,०४०/- 

४ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।३।४।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

५०.०० चौ.मी. १५,०१,०००/- 

५ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।३।४।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

२७.८७ चौ.मी. ८,३६,६५६/- 

६ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. ९९।१६।८ मधील १८.०० मी. 
ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

३००.०० चौ.मी. ९०,०६,०००/- 
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७ 

मौज ेरहाटणी येथील स.नं. ९९।१४।७पैक ,६१९३ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१६७.७५ चौ.मी. ३२,७३,३०६/- 

८ 

मौज ेरहाटणी येथील स.नं. ९९।१४।५ पैक , ६१९२ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

४७०.०० चौ.मी. ९१,७१,११०/- 

९ 

मौज ेरहाटणी येथील स.नं. ९९।१५ब।८ पैक ,६१८० पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१३९.०० चौ.मी. ४१,७२,७८०/- 

१० 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।२।५।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१२३.७५ चौ.मी. ३७,१४,९७४/- 

११ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०२।२।३ पैक  मधील १८.०० 
मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

४५.०० चौ.मी. १३,५०,९००/- 

१२ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०१।३।४।३ पैक  मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

२८.७५ चौ.मी. ८,६३,०७४/- 

१३ 

मौज ेरहाटणी येथील स.नं. ३७।३।५ पैक , िस.स.नं. १०७४ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

६२.६७ चौ.मी. २४,२६,५८२/- 

१४ 

मौज े पंपर  येथील िस.स.नं. ६२३, ६२३। १ ते ६ मधील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. र ता 
व १२.०० मी. 
३०.०० मी. 

र याची गोलाई 

 

७७.२७ चौ.मी. १४,४१,८५८/- 

१५ 

मौजे िचंचवड येथील स.नं. ११३।२ पैक  मधील ३४.५० 
मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

३४.५० मी. १३०.२० चौ.मी. ४२,३९,३१२/- 

१६ 

मौज ेिचंचवड येथील स.नं. ११६।५ पैक  व ११६।६ पैक  
मिधल मंजूर वकास योजनेतील ३४.५० मी. र वाने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत. 

३४.५० मी. १९४.०७ चौ.मी. ६३,१८,९१९/- 

१७ 

मौज े पंपळे गुरव येथील स.नं. ८०।१।२७ पैक  िस.स.नं. 
२४९५ पैक  मिधल मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. 
ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१९०.०० चौ.मी. ३०,२०,८१०/- 
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१८ 

मौज े पंपळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।१ पैक , १०३३ पैक , 

५२।२ पैक , १०८८ पैक  मिधल मंजूर वकास योजनेतील 
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१४१७.७५ चौ.मी. २,११,६७,८६५/- 

१९ 

मौज े च-होली येथील स.नं. ५०१।१ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

२२२.६० चौ.मी. ३०,१८,४५६/- 

२० 

मौज े पंपळे सौदागर येथील स.नं. ८।२ पैक  िस.स.नं. 
४०३ पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील आ. . ३६२, 

खेळाचे मैदान या योजनाने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

खेळाचे मैदान २७८.०० चौ.मी. १,३२,२४,१२४/- 

२१ 
मौज ेिचंचवड येथील स.नं. ११९/१,२, िस.स.नं.२३४८ मधील 
मंजूर वकास योजनेतील ३४.५० मी. ं द र याने बािधत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

३४.५० मी. २२०५.७५ 
चौ.मी. ४,३२,६६,३२५/- 

२२ 

मौज े पंपर  वाघेरे येथील स.नं.३२२।५ पैक , िस.स.नं. 
६७७६ पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. 
ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. २९२.०० चौ.मी. ४९,२३,४१२/- 

   एकुण र. . १४,०४,२९,३८९/- 
 
        तर  वर ल त या म ये नमुद केले या मु यांकनाच े एकुण रकमेस व या अनुषंगाने लागणा-या  
मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९२५      वषय मांक – ०७ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – आरो य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/२/का व/२९४/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

       मा. थायी सिमती ठराव ं .५६१९, दनांक १६/०९/२०१९ अ वये १) नेह नगर मु लम 
दफनभूमी, २) िलंकरोड मु लम दफनभूमी ३) िलंकरोड न दफनभूमी व ४) मोरवाड  िलंगायत 
दफनभूमीसाठ  येक  ०४ काळजीवाहक ित दन पुर वणेकामी िनयु  करणेस, येणा-या अंदाजे 
खच र. .९९,१०,०८०/- खचास मा यता िमळाली होती. तथापी सदरचे कामासाठ  सफाई 
कामगारासाठ  चे कमान वेतन दर र. .१७,२०५/- ित काळजीवाहक दर महा माणे गृह तध न ३ 
वषासाठ  एकूण अंदाजे खच र. .९९,१०,०८०/- काढ यात आला होता.  परंत ु मशान/ दफनभूमीचे 
ठकाणी पुर वणेत येणारे काळजी वाहक हे अकुशल कामगारांम य े येत अस याने, अकुशल 
कामगारांचे कमान वेतनदर ५ ट के सेवा शु कासह र. .२२,७९०/-  ित काळजी वाहक दर महा 
माणे िनयु  ४ सं थाचे १६ काळजी वाहकांचे अंदाजे एकूण र. .१,३१,२७,०४०/- खच होणार 
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आहे. सबब, ३ वषासाठ  मंजूर खच र. .९९,१०,०८०/- ऐवजी अंदाजे र. .१,३१,२७,०४०/- अथवा 
याकामी येणारे य  खचास महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणचेी 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  १) नेह नगर मु लम दफनभूमी, २) िलंकरोड मु लम 
दफनभूमी ३) िलंकरोड न दफनभूमी व ४) मोरवाड  िलंगायत दफनभूमीसाठ  येक  ०४ 
काळजीवाहक ित दन पुर वणेकामी िनयु  करणेस येणा-या अंदाजे खच र. .९९,१०,०८०/- खचास 
मा. थायी सिमती ठराव मांक ५६१९ द.१६/०९/२०१९ अ वये मा यता देणेत आली होती.  तथा प 
काळजीवाहक हे अकुशल कामगारांम ये येत अस याने अकुशल कामगारांचे कमान वेतन दर पाच 
ट के सेवाशु कास र. .२२,७९०/- ित काळजीवाहक दरमहा माणे िनयु  ४ सं थांचे १६ 
काळजीवाहकांचे अंदाजे एकूण र. .१,३१,२७,०४०/- खच होणार आहेत.  सबब ३ वषासाठ  मजंूर 
खच र. .९९,१०,०८०/- ऐवजी अंदाजे खच र. .१,३१,२७,०४०/- होत असून याकामी होणारे वाढ व 
अंदाजे खच र. .३२,१६,६९०/- (अ र  र. .ब ीस लाख सोळा हजार सहाशे न वद फ ) चे खचास 
महारा  महापािलका अिधिनयम ७३ क नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९२६      वषय मांक – ०८ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – मा हती व तं ान 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१६/का व/३३८/२०२०, द.१५/१२/२०२० 
       वषय – Appointment of Principal Consultant for Setting-up & Managing the City  
              Transformation Office aimed at driving Key City Development Projects for  
              Pimpri-Chinchwad City चे कामकाजासाठ  ई िन वदा मांक ०७/२०१७-१८  
              अ वये मे.Palladium Consulting India Pvt. Ltd. या सं थेला ३ म हने  
              कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेबाबत ... 

वषय मांक ०८ चा वचार द.१३/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ७९२७      वषय मांक – ०९ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – दूरसंचार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .दूरसंचार/२/का व/१६९/२०२०, द.२१/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.आिधकार  व पदािधकार  यांस यांचे पदानूसार कायालयीन कामकाजा क रता अिधक म 
वापर मयादा िन त क न िनवास दू र वनी मंजूर आहेत. स या सव आिधकार  व पदािधकार  यांस 
बी.एस.एन.एल. यांची सेवा पुर वणेत येते. तथापी स या बी.एस.एन.एल.यांचे नेटवक खूपच खराब 
असून वारंवार सेवा खं डत होत अस याने कायालयीन कामकाजात खूपच अडचणी येत आहेत. 
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वारंवार त ार देउन देखील दू र वनी व इंटरनेट सु वधा चालू होत नाह  यामुळे अिधकार  व 
पदािधकार  हे वारंवार नाराजी य  करतात. स या बाजारपेठांम ये ब-याच खाजगी कंप या फायबर 
ऑ टक यं णेवर आधा रत हाय पीड एफ.ट .ट .एच. (Fiber To The Home) सु वधा चांग या 
तीची व जादा गती (High Speed) असलेली नेटवक व ॉडबड सेवा पुर वत आहेत. यामुळे 

आिधकार  पदािधकार  यांस स या मंजूर असले या अिधक म मयादेस अिधन राहून M/S.BSNL 
बरोबरच M/S.AIRTEL/ M/S.TATA TELE SERVISES M/S.RELIANCE JIO यांची सु वधा 
आव यकतेनूसार पुर वणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९२८      वषय मांक – १० 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांच ेप  .मुलेप/६/का व/८६/२०२०, द.१४/१२/२०२० 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना वषाणुचा फैलाव हो यास ितंबध करणेसाठ  तातड ची उपाययोजना हणून साथ रोग 
अिधिनयम १८९७ चे कलम २, ३ व ४ तसेच आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ व महारा  
को वड  उपाययोजना २०२० चे अनुषंगाने उप थतीबाबत ितबंध अस याने तसेच मा.आयु  
यांचेकड ल आदेश . शा/१/का व/१४३७/ २०२०, द.२९/०७/२०२० अ वये महानगरपािलका 
काय े ातील खाजगी णालया माफत आकारणेत येणा-या वै क य देयकांची पुव तपासणी व प ात 
तपासणी करणेबाबत आदेश िनगिमत केले होते. या अनुषंगाने या कायालयाकड ल कमचा-यां या 
भागिनहाय नेमणुका करणेत आले या हो या. तसेच काह  कमचा-यां या माझे कुटंुब माझी जबाबदार  

या अंतगत नेमणुका करणेत आले या हो या. द.१३.०७.२०२० ते द.०१.११.२०२० या कालावधीत या 
कायालयाकड ल कमचा-यांनी को वड २०१९ वषयक कामकाजाची जबाबदार  पार पाडलेली आहे. या 
अनुषंगाने द.१३.०७.२०२० ते द.०१.११.२०२० या कालावधीतील केले या सा ाह क कामकाजाचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९२९      वषय मांक – ११ 
दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .काशा/३/का व/३९८/२०२०, द.२१/१२/२०२० 
       वषय – पंपर  िचंचवड मनपाचे वापराकर ता भाडे त वावर वाहने घेणेबाबत....  

वषय मांक ११ चा वचार द.०६/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
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ठराव मांक – ७९३०      वषय मांक – १२ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – ह े य, थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/५५२/२०२०, द.१८/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० कासारवाड  शा ीनगर मधील वसावा हॉटेल 
पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे साठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर 
कामास क प स लागार हणून मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांची िनयु  करण ेआव यक 
आहे. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची द.०८/१२/२०२० ते 
द.१६/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार तुलना मक त या माणे मे. करण 
इं जिनअर ंग सो युश स यांनी १.४०% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामांसाठ  मे. करण 
इं जिनअर ंग सो युश स यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% 
(Pre tender activity) व िन वदा प चात ०.९०% (post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार 
हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.४०% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९३१      वषय मांक – १३ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/१२५०/२०२०, द.२२/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागांकड ल संगणक यं णेकर ता आव यक 
Antivirus Software काया वीत करणेकामी व सपोट टाफ पुढ ल ३ वषासाठ  िनयु  करणेकामी 
ऑनलाईन िन वदा .१०/२०१७-१८ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. ा  िन वदांम येमे.झूम कॉ पुटस यांचे बाब .०१ व ०२ साठ  आव यक Antivirus Software 
खरेद कामी व सपोट टाफ पुढ ल ३ वषासाठ  िनयु  करणेकामी दर एकुण   र. .३०,२४,०००/- 
लघु म दर ा  झाले असुन सदर खचास मा. थायी सिमतीने ठराव .११९८, द.२५/१०/२०१७ 
अ वये मा यता दे यात आलेली असुन यानुसार यांचे समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत कर यात आलेला असुनन वन िन वदा या ता वत कर यात आलेली असुन वधान 
प रषद आचारसं हतेमुळे िन वदा िस द स वलंब होणार आहे. तथा प, मनपाची संगणक यं णा व 
स हर यं णा या सु थतीत व यो य र या काया वत राहण े आव यक अस यामुळे मे.झुम 
कॉ युटस, पुण ेयांना िन वदा मंजुर दराने पुढ ल ३ म हने मुदतवाढ देण ेव यासाठ  होणारा खच 
र. .२,५२,०००/- ला मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ७९३२      वषय मांक – १४ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.उपआयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/८/का व/१८४१/२०२०, द.२२/१२/२०२० 
       वषय – ये  नाग रकांची ितकार श  वाढ व यासाठ  B - Complex with zinc Capsule 

               ई.िन वदा प दतीने खरेद  करणेबाबत .... 
वषय मांक १४ चा वचार द.०६/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७९३३      वषय मांक – १५ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – ह े य थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/५५०/२०२०, द.१८/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० मधील नािशक फाटा स.नं.५०२ ते स.नं.४९६ 
पयत पवना नद लगत (शंकर मं दर ते पंपळे गुरव पुलापयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत 
करणेसाठ  मा.नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार 
हणून मे.ए हायरोसेफ क स टं स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. याक रता थाप य 
वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी 
माग व यात आ या आहेत. यानुसार तुलना मक त या माण े मे. ए हायरोसेफ क स टं स यांनी 
१.३५% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. मे.ए हायरोसेफ क स टं स यांची क प स लागार 
हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात ०.८५% 

(post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या 
१.३५% फ  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९३४      वषय मांक – १६ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – ह े य थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/५५१/२०२०, द.१८/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० दापोड  येथील छ पती िशवाजी महाराज पुतळा ते 
बोपोड  पुल र ता अ यावत प तीने वकसीत करणे साठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, 

सदर कामास क प स लागार हणून मे.ए हायरोसेफ क स टं स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. 
याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची  द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी 
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माग व यात आ या आहेत. यानुसार तुलना मक त या माण ेमे.ए हायरोसेफ क स टं स  यांनी १.४०% 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामांसाठ  मे.ए हायरोसेफ क स टं स यांची क प स लागार 

हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात ०.९०% (post 

tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.४०% फ  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९३५      वषय मांक – १७ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – ह े य थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/५६४/२०२०, द.२१/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

    पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० दापोड  - कासारवाड  मधील रे वेगेट स.नं.४९८ 
ते स.नं.४८५ पयत(व ण हॉटेल पाठ मागील)र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे साठ  मा. 
नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार हणून मे. करण इं जिनअर ंग 

सो युश स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची 
दरसूची द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार सोबत जोडले या 
तुलना मक त या माण ेमे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांनी १.४०% इतका लघु म दर ा  झालेला 
आहे. मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव 

०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात  ०.९०% (post tender activity) कामांसाठ  क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.४०% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ७९३६      वषय मांक – १८ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – ग े य  

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

संदभ – मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे प  .ग ेका/िन-३/का व/२७७/२०२०,  

       द.२१/१२/२०२० 
       मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा कामां या 
सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 4) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 

अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ७९३७      वषय मांक – १९ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८७२/२०२०, द.१८/१२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/39/2020-21अ वये भाग .30 मधील 

आव यक या ठकाणी वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.िस े र एंटर ायजेस िन.र. .44,76,473/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख शहा र हजार चारशे याह र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,76,473/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,76,473/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .29,54,920/- + 

रॉय ट  चाजस र. .23,454/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,78,374/- 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 देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७९३८      वषय मांक – २० 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८७३/२०२०, द.१८/१२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

    मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/27/2020-21 अ वये इ ेञीय कायालयाअंतगत 

भाग .3 मोशी - च-होली मधील े नेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे.अवधुत रामदास खलार  िन.र. .37,49,032/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 

ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,032/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,032/- पे ा 33.33% कमी हणजेच 

र. .24,99,480/- + रॉय ट  चाजस र. .20,113/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,19,593/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ७९३९      वषय मांक – २१ 
दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – ह े य, थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/५६३/२०२०, द.२१/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

    पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३० कासारवाड  मधील रे वेगेट ते वसावा हॉटेल पयतचा 
र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे साठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प 

स लागार हणून मे. पे हटेक क स टं स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. याक रता थाप य 

वभागामाफत क प स लागार यांची दरसूची द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या 
आहेत. यानुसार तुलना मक त या माणे मे.पे हटेक क स टं स यांनी १.३८% इतका लघु म दर ा  

झालेला आहे. मे.पे हटेक क स टं स यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव 

०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात ०.८८% (post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार 

हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.३८% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७९४०      वषय मांक – २२ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभां/६/का व/५२२/२०२०, द.२३/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       प.िच.ंमहानगरपािलके या व ुत वभागास फ े ीय कायालयांतगत  येणा-या िचखली से. .17 व 

19 म ये आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरकुल योजनेसाठ  आर त असले या भुखंडावर ल इमारत 

.D5, D6, D8 व D7  या ठकाणी उभारणेत आले या  कोवीड -19 अंतगत येणा-या णांसाठ   Isolation 

Ward  साठ चे या 4 इमारतींकर ता 336 िसिलंग फॅन आव यक होते. द.24/6/2020 चे मागणी माणे म यवत  

भांडार वभागाकडून ई.िन. .11/2020-21 अ वये ा  लघु म िन वदाकार मे.आया इं जिनअ रंग यांचे ा  

लघु म दराने 336 िसिलंग फॅन पुरवठा आदेश  िनगत क नखरेद  केलेले आहेत. तसेच याच से टर 

.D5,D6,D8 व D7चे को वड -19 अंतगत येणा-या णांसाठ  Isolation Ward साठ  या 4 इमारतींमधील 

णांच ेसोयीकर ता कचन म ये येक  1 या माणे 168 नग िसिलंग फॅन बस वणेकामी आप ी यव थापन 

The Epidemic diseases act 1897 & The Disaster Management act 2005 या िनयमांनुसार तातड ने 
आव यकता वचारात घेऊन मा.अित र  आयु (२) यांनी द.9/7/2020 चे बैठक  अ वये दले या सुचनेनुसार 

व मा यते माण ेई िन वदा .11/2020-21 अ वये ा  याच पुरवठाधारक मे.आया इं जिनअ रगं यांचे कडून 

मंजूर दराने 168 नग िसिलंग फॅन थेट घेणेत आले व ते बस वणेत आलेले आहेत.याबाबत कायकार  अिभयंता, 
थाप य EWS क प वभाग यांनी प  . था/EWS /603/2020 द.06/11/2020 अ वये कळ वलेले आहे. 

या माणे       ई.िन. .11/2020-21 अ वये ा  लघु म पुरवठाधारक मे.आया इं जिनअ रगं यांचेकडून िसिलंग 



15 
 

फॅन मंजूर ित नग दर र. .1550/- माणे एकुण 168 नग एकुण र. .2,60,400/- म ये थेट खरेद स व 

र. .2,60,400/- खचास व या माणे पुरव याचे बल अदा करणेकामी मा यते तव केले या कायवाह स 

काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७९४१      वषय मांक – २३ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५१३/२०२०, द.२२/१२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/21/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता भाग 

.१८ मधील मनपा सां कृितक भवन इमारतींची  देखभाल दु ती करणेकामी मे.सिलम मुसा संदे 

िन.र. .29,94,788/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख  चौ-या णव हजार सातशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,64,788/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,64,788/- पे ा 28.30% कमी हणजेच र. .21,25,753/- + रॉय ट  चाजस 

र. .8,861/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = एकुण र. .21,64,614/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७९४२      वषय मांक – २४ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५१४/२०२०, द.२२/१२/२०२० 
       वषय – भाग .१६ मधील रावेत व कवळे भागातील मशानभुमी मधील दु ती व थाप य 
               वषयक कामे करणेबाबत... 

वषय मांक २४ चा वचार द.०६/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
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ठराव मांक – ७९४३      वषय मांक – २५ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/५२०/२०२०, द.२३/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .51/4/2019-20 अ वये भाग .१८ मधील िचंचवड 

काळेवाड  पूलापासून भाटनगर एस.ट .पी. पयत १८ मी र याचे नद  कडेस गॅ बयन वॉल बांधणेकामी 
मे.संकल ्   प इ ा चर िन.र. .7,06,86,263/- (अ र  र. .सात कोट  सहा लाख शेहेऐंशी हजार दोनशे ञेस  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,91,38,676/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,91,38,676/- पे ा 18.04% कमी हणजेच 

र. .5,66,66,059/- + रॉय ट  चाजस र. .15,23,787/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,800/- = एकुण 

र. .5,82,13,646/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल 

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

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९४४      वषय मांक – २६ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/६/का व/५८४/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/10/2020-2021 अ वये अशु द जलउपसा क , 

रावेत येथील ट पा .3 व 4  योजनेअंतगत २०२०-२१ कालावधीक रता पंपींग मिशनर ची  दु ती वषयक 

कामे करणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल इ क स िन.र. .65,52,228/- (अ र  र. .पास  

लाख बाव न  हजार दोनशे अठावीस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,52,228/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .65,52,228/- पे ा 18% 

कमी हणजेच र. .53,72,827/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .53,72,827/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७९४५      वषय मांक – २७ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/६/का व/५८५/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/1/2020-2021 अ वये मनपाचे (म हं ा अँ ड 

म हं ा) पंपर  येथील िनयो जत पंप हाऊसम ये पं पंग मिशनर  बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .1,02,49,313/- (अ र  र. .एक कोट  दोन लाख एकोणप स 

हजार तीनशे  तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,02,49,313/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,02,49,313/- पे ा 27.09% कमी 
हणजेच र. .74,72,774/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .74,72,774/- 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 देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९४६      वषय मांक – २८ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य अ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/१६९/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/23/2020-21 अ वये भाग .१५ मधील रोड फिनचर 

वषयक कामे करणेकामी (सन २०२०-२१)  M/s.S.S.ENTERPRISES िन.र. .33,89,205/- (अ र  र. .तेहतीस 

लाख एकोणन वद हजार दोनशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,79,805/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,79,805/- पे ा 
34.5% कमी हणजेच र. .22,13,772/- + रॉय ट  चाजस र. .4,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,400/- = 

एकुण र. .22,27,412/- 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 देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ७९४७      वषय मांक – २९ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/२५४/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/27/2020-21 अ वये . .२९ पंपळे गुरव 

येथील गंगो ीनगर, वजयनगर व भागातील इतर भागात पाथवे, फुटपाथ, टॉम वॉटर लाईन इ.ची देखभाल व 

दु तीची कामे करणेकामी (सन २०२०-२१ कर ता) मे.सुरज रमेश परमार िन.र. .29,99,962/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,65,612/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,65,612/- पे ा 32.61% कमी हणजेच र. .19,98,526/- + रॉय ट  चाजस र. .2,120/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .20,34,996/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९४८      वषय मांक – ३० 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य अ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/१७०/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/22/2020-21 अ वये भाग ं .१५ म ये फुटपाथ 

वषयक कामे करणेकामी (सन २०२०-२१)  M/s.DEEPALI CONSTRUCTION िन.र. .37,49,433/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .37,29,333/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,29,333/- पे ा 33.71% कमी हणजेच र. .24,72,175/- + रॉय ट  चाजस 

र. .34,911/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,100/- = एकुण र. .25,27,186/- 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 देणते येत आहे. 

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



19 
 

ठराव मांक – ७९४९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – वायसीएमएच 

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

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

       द.२४/१२/२०२० 
       वषय – तातड क औषधे व सा ह य खरेद कामी ई.िन वदा .१/२०१९-२० चे अनुषंगाने होणा-या 
              वाढ व खचास मा यता देणेबाबत...  

वषय मांक ३१ चा वचार द.०६/०१/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ७९५०      वषय मांक – ३२ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – इ े य, थाप य 

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

संदभ – १) मा.अित.आयु (२) यांचे प  .इ ेका/का व/९६९/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       २) मा.अित.आयु (२) यांचे प  .इ े/काया/९६८/२०२०, द.२९/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

            मौजे – दघी येथील राघव मंगल कायालय येथे को ह ड केअर सटर चाल वणेकामी मे. बी अलकेअर 

स हसेस, यशवंतराव च हाण मेमो रयल हॉ पीटल, संत तुकारामनगर, पंपर   यांना सी कॅटेिगर मधील 100 

बेडकर ता ा  मंजूर दरानुसार तीन म हने कालावधीकर ता अंदाजप क य र कम .1,06,29,000/- इत या 
र कमेस खाजगी त वांवर चालू करणेत आलेले होते. परंत ु सदर ठकाणी य  काम चालु झा यानंतर 

डॉ टरांचे मागणीनुसार अिधकचे काम कायालयाचे लॉन वर ल open stage वर 30x30 फूटाचे शेड तसेच 

कायालयाच े Passage  म ये 5 फूट उंचीचे 120 फूट रेलींग िगझरचे ठकाणी 10 x10 फूटाचे शेड, तसेच 

कायालयातील टेजवर 20x35 फूट कापट व बॅ ॉप तसेच 200 फूट मा क ंग व 4 नग टॅ ड फॅन असे सव काम 

द.15/8/2020 ते द.14/10/2020 या कालावधी म ये भाडे वावर अ य खाजगी ठेकेदार मे.का या इवे स 

यांचेकडून थेट प तीने आप ी यव थापन The Epidemic diseases act 1897 & The Disaster Management 

act 2005 मधील कलम 41 व 50, महापािलका अिधिनयम कलम - 63 व साथरोग अिधिनयम 1897 नुसार 

तातड ने आव यकता वचारात घेऊन क न घे यात आलेले होते. याचे एकूण बील र. .3,53,528/- सव 

करांस हत होत आहे. तर , सदरचे र. .3,53,528/- इतक  र कम को वड िनधी भांडार वभागामधून अदा 
करणेकामीचे खचास व केले या  कायवाह स महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) (क)  व अनुसूिच 

करण 5 (2) (2) नुसार काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
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ठराव मांक – ७९५१      वषय मांक – ३३ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य बीआरट एस 

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

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१०२१/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       २) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/९९८/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागामाफत सांगवी कवळे र यावर पाक ट 

समोर सबवे बांधणेच ेकामाचे आदेश द. २८/०२/२०१८.रोजी िनगत करणेत आले होते. सदर ठकाणी महारा  रा य 

पारेषण कंपनीचा टॉवर येत अस याने टॉवर या दो ह  बाजुकड ल सबवेच ेबांधकाम क न वाहतुक साठ  र ता 
पुववत करणेत आलेला होता. यानुसार ठेकेदाराने केले या कामाची बीले स लागाराकडून तपासून घेवून वेळोवेळ  

अदा करणेत आलेली आहेत. तथापी सदर महापारेषण या टॉवरच ेकाम अ यंत संवेदनशील अस याने या या 
प र थतीनुसार शटडाऊन घेऊन काम चालू क न काया वत करणेच ेकाम करणेत आलेली आहे. टॉवरचे काम 

करत असताना आव यक या ठकाणी खोदाई क न व वाहतुक वळण घेवून काम पुण करणेत आलेल े आहे. 
स थतीत सबवे या पायलॉनच ेकाम सु  होणेस लागलेला जा तीचा वेळ व यामुळे कराव ेलागलेले Back Filling 

व Re Excavation आ ण कामा या आर सी सी डझाईन नुसार सबवेचा रा ट व टॉप लॅब ची जाड  अंदाजप कापे ा 
वाढ यामुळे अंदाजप कापे ा र. .५४ लाख इतका वाढ व खच झालेला आहे. तसेच सबवेतील पादचार  माग, BRTS 

बस टेशनकडे जाणारा रॅ प, टॅ प कॉ ं ट, रेिलंग व र ता पुववत करणे इ.काम ेकरणे बाक  आहे. याकर ता 
र. .९०.००लाख इतका खच येणार आहे. आजअखेर सबवेच ेपुण केले या कामासाठ  र. .८,२४,९०,७४९/- इतका 
खच झालेला आहे. उवर त कामासाठ  लागणारा खच र. .९०.०० लाख या माणे एकुण र. .९,१४,९०,७४९/- इतका 
खच येणार आहे. सदर कामा या िन वदा दराचा वचार करता आज अखेर ८,४४,६५,३३२/- इतका खच आलेला आहे. 

िन वदा र कम + िन वदा दर या माणे र. . ८,५९,०१,९९८/- इतका खच मा. थायी सिमची मंजुर या िन वदा 
वकृती या मयादेत राहून करता येईल. उवर त कामासाठ  र. .९०.०० लाख खचाचा वचार करता महारा  

युनीसीपल अकाउंट  कोड १९७१, CHAPTER XI मधील अट .१६७/२ (A revised estimate shall be prepared 
when the original estimate is likely to be exceeded by more than 10 percent or where a change of 
design or plan is proposed or for renewal of a work which was abandoned after partial execution 
and shall be submitted for approval as if it where an original estimate.)नुसार िन वदा र कम + 

१०%अिधक खच करता येव ू शकतो यानुसार र. .९,२१,८७,५१०/- इतका एकूण खच करणे श य होणार आहे. 

याअनुषंगाने िन वदा वकृती र कम र. .९,२१,८७,५१०/- व मा. थायी सिमती या पुव मा य ठरावानुसार मंजुर 

खचाची र. . ८,५९,०१,९९८/- वजा जाता र. .६२,८५,५१२/- इतका खच शासक य मा यते या र कमेतुन करणे 

श य होणार आहे. सदर कामाची िन वदा सन २०१७-१८ चे दरसुचीनुसार तयार कर यात आली होती. स थतीत 

सन २०२०-२१ ची दरसुची अंदाजप के / िन वदा कर यासाठ  वापर यात येत असून सुमारे २० ते २२% दरवाढ 

झालेली आहे. सबब उ  सव बाबींचा वचार करता वषयांक त कामांतगत उवर त कामे कर यासाठ  महारा  

युनीसीपल अकाउंट  कोड १९७१, CHAPTER XI मधील अट .१६७/२ मधील तरतुद स अनुस न र. . 

९,२१,८७,५१०/- इत या र कमे पयत खच कर यास व र. . ६२,८५,५१२/- (अ र  र. .बास  लाख पं याऐंशी 
हजार पाचशे बारा फ ) इतका सुधार त अित र  खचास  मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ७९५२      वषय मांक – ३४ 

दनांक – ३०/१२/२०२०      वभाग – थाप य बीआरट एस 

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

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१०२२/२०२०, द.३०/१२/२०२० 
       २) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१००१/२०२०, द.२४/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       टे को र यावर ल दुगानगर चौक ते नािशक हायवे पयत या र यामधील व वध सेवा 
वा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वण,े फुटपाथची दु ती करणे या कामाचा आदेश मे.कृ णाई 
इ ा. ा.िल. यांना द.१५/०१/२०१९ रोजी दे यात आला. यानुसार ठेकेदारांनी कामास सु वात केली. 
सदरचे काम सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेले चर पुववत करणेचे आहे. यानुसार व वध सेवा वा ह यांसाठ  
आव यकतेनुसार खोदकाम केलेनंतर चरांची दु ती करणेत येत आहे. स थतीत सदरचे काम ८०% 

पुण करणेत आले आहे. या र यावर भोसर  पर सरातील पावसा या पा याचा िनचरा होणेसाठ  
लांडेवाड  येथील द मंद र ते नािशक हायवे पयत या र याम ये अ दनाथनगर येथे सी.ड .वक सन 

२००६-०७ म ये बांधणेत आले होते. सदर सी.ड .वकची लांबी सुमारे ११० मी. होती. सदर सी.ड .वकची 
लांबी ११० मी. अस याने व याची उंचीह  कमी अस याने सदरचे सी.ड .वक ब-याच वषापासुन साफ 
करणेत आले न हते. याम ये सुमारे ४/५ फुट उंचीचा गाळ/राडारोडा साटलेला होता. सदर 

गाळ/राडारोडा यामुळे पाणी वाहुन जा याची मता खुपच कमी होऊन Down Streemबाजुस पाणी 
सखल भागात सुमारे १० ते १२ फुट उंची पयत साठले होते. अ दनाथनगर, ग हाणेव ती व आजुबाजुचा 
प रसर खालील भागात (Low Laying)अस याने पावसा यात या पर सरातील नागर कां या घरांम ये 
पावसाचे पाणी जमा होऊन पुर स य प र थती िनमाण होते व याचा नागर कांना मो या माणात 
ास होऊन आरो यास अपायकारक पर थती िनमाण होते.   सदरचे काम पावसा यापुव  व तातड ने 

करावयाचे होते व को वड-१९ मुळे लॉकडाऊन अस याने न याने िन वदा माग वणे व यास िमळणारा 
ितसाद या बाबींचा वचार करता सदर सी.ड .वक र ता दुभाजकाम ये आ ण र या याकडेस तोडणे व 

सी.ड .वकची साफ सफाई करणे व तसेच नािशक महामाग पयतचा नाला व यापुढ ल सीएमई मधील 
संपुण ना याचे साफ सफाईचे काम या र यावर चाल ुअसले या वषयां कत कामामधुन करणेस व 
यासाठ  येणा-या अंदाजे र. .१,१०,३६,९३०/- या  खचास मा यता दलेली आहे. सदर सी.ड .वक फ  

र ता दुभाजकाम ये व र या या कडेस तोडुन सीड  वक साफ करता येत नाह . यामुळे संपुण 
सी.ड .वकचा लॅब तोडुन व विश  कारचे पायडर मशीन वाप न सदरचे सी.ड .वक साफ करणे व 
या ठकाणी जु या सी.ड .वकची उंची वाढ वणे व पुव या सी.ड .वकचे (Strengthening) मजबुतीकरण 

क न न याने लॅब टाकणे व यासाठ  येणा-या र. .१,७४,५०,५८७/- या खचास मा यता िमळालेली 
आहे. उपरो  मा यतांचा वचार क न जु या सी.ड .वकची साफ सफाई करणे, सीएमई मधील ना याची 
साफ सफाई  करणे व १२०० मी.मी. यासाचे आरसीसी पाईप टाकणेचे काम पुण झाले आहे व जु या 
सी.ड .वकची उंची वाढ वणेचे काम झाले असुन न याने लॅब टाकणेचे काम गतीपथावर आहे. सदर 
सी.ड .वकची उंची ३.०० मी. साफ सफाई या आव यकतेनुसार घेत यामुळे या सी.ड .वक या दो ह  
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बाजुस रॅ पचे काम, सेवा र याचे काम न याने करणे आव यक आहे. या कामासाठ  भराव करणे, 
Retaining Wall बांधण,े WMM,BM,DBM व BC  या प दतीने संपुण र याचे सुमारे ४५० मी. 
डांबर करण करणे आव यक आहे व यासाठ  िन वदा दरानुसार हणजेच सन २०१७-१८ या 
दरसुचीनुसार र. .५,५७,३४,५२१/- इतका खच येत आहे. नवीन सन २०१९-२० चे दर सुचीनुसार नवीन 
िन वदा मागवुन कामाचे अंदाजप क केले असता र. .६,७३,२४,४७५/- इतका खच अपे ीत होता. 
उपरो  सव अित र  कामे वषयां कत कामाचे ठेकेदार यांनी वकृत दरानुसार १०.९९% कमी /नुसार 
कर यास सहमती दश वली आहे. यामुळे मनपाची आिथक बचत होत आहे. सदर कामास 
र. .५.००कोट  शासक य मा यता आहे तसेच सदर टे को र यावर ल द  मं दर ते नािशक महामाग 
र यावर सी.ड .वक बांधणे व र याचे काम करणे यासाठ  र. .१०.०० कोट  शासक य मा यता आहे. 
यामुळे एकुण र. .१५.०० कोट  शासक य मा यता आहे. यामुळे सदर दो ह  कामे एक त क न 
यास तां क मा यता घेतली आहे. उपरो  कामांसाठ  होणा-या वाढ व र. .७,५०,१३,५८९/- (अ र  

र. .सात कोट  प नास लाख तेरा हजार पाचशे एकोणन वद फ )खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
ठराव मांक – ७९५३           वषय मांक – ३५ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव  
       भाग .२९ पंपळे गुरव येथील मौजे पंपळे गुरव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वकास 
आराख याम ये रामकृ ण मंगल कायालय चौक ते छ पती िशवाजी चौक पंपळे गुरव (गावठाण) 
असा १८.०० मीटर ं द चा द ण उ र र ता असून गेले अनेक वष नाग रकां या जागे या वादामुळे 
वकिसत करता आलेला नाह  स थतील या र याचे काम कर यात येणार आहे. सदर ठकाणाचे 
नाग रक खाजगी वाटाघाट ने र ता ं द ने बािधत जागा महानगरपािलके या ता यात दे यास तयार 
आहेत. तथा प सदर नाग रकांची आिथक प र थती साधारण अस याने ते मोजणी क  शकत 
नाह त. यामुळे येथील नाग रकां या मागणीनुसार सदर र याची मोजणी शास कय भूमापन 
अिधकार  यांचे माफत क न जागेचे रेखांकन करावे व सदरची र कम महानगरपािलकेने नाग रकांना 
जागेपोट  देय असणा-या रकमेतून वसूल करणेस मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ७९५४           वषय मांक – ३६ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव  
      भाग .३१ (नवी सांगवी- पंपळे गुरव) येथील मौजे पंपळे गुरव व न व सांगवी सीमा 
ह वर पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वकास आराख याम ये एम.के.हॉटंल ते कृ णा   चौक ते 
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न व सांगवी असा १८.०० मीटर ं द चा पुव प ीम र ता असून गेले अनेक वष नाग रकां या 
जागे या वादामुळे वकिसत करता आलेला नाह  स थतीला माट िसट  अंतगत या र याचे 
काम कर यात येणार आहे. सदर ठकाणाचे नाग रक खाजगी वाटाघाट ने र ता ं द ने बािधत जागा 
महानगरपािलके या ता यात दे यास तयार आहेत. तथा प सदर नाग रकांची आिथक प र थती 
साधारण अस याने ते मोजणी क  शकत नाह त. यामुळे येथील नाग रकां या मागणीनुसार सदर 
र याची मोजणी शास कय भूमापन अिधकार  यांचे माफत क न जागेचे रेखांकन करावे व सदरची 
र कम महानगरपािलकेने नाग रकांना जागेपोट  देय असणा-या रकमेतून वसूल करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.      

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

 
ठराव मांक – ७९५५           वषय मांक – ३७ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कायशाळा वभागाकड ल िन वदा .२/२०१७-१८ (क गट 
भाग २) र. .१,१५,००,०००/- (३ वषासाठ ) ४.५% कमी दराची असून मा. थायी सिमती ठराव 
.११८५ द.१७/१०/२०१७ अ वये मंजूर  दलेली आहे. याकामासाठ  र. .१,१५,००,०००/- (अ र  

र. .एक कोट  पंधरा लाख फ ) इतका खच झालेला आहे. वकृत रकमे पे ा र. .२,१०,००,०००/- 
जादा खच होणार आहे तर , र. .२,१०,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  दहा लाख फ ) इत या 
वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.   

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – ७९५६           वषय मांक – ३८ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
      भाग .३ व ४ मधील सन २०२०-२१ या कामासाठ  तावात नमूद माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,८९,००,०००/-)  

  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ७९५७           वषय मांक – ३९ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
       भाग .२ मधील चालू असले या कामांना वाढ/घट करणे आव यक अस यामुळे मा. थायी 
सिमती ठराव .७८५४ द. १६/१२/२०२० अ वये ताव मंजूर झालेला आहे. परंतु सदरचे 
ठरावाम ये भाग .२ जाधववाड  मधील गट नंबर ५३९ वकसीत करणे अंदाजप क य 
पा. .अ. .३१/४७ असा झालेला आहे सदर कामाचे अंदाजप क य पान .३१/५२ असा आहे तर  
कामाचे पान .अ. . बदलास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७९५८           वषय मांक – ४० 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत भाग .१७ (नवीन) अंतगत पंपर  िचंचवड 
नवनगर ािधकरण ते बजलीनगर, िचंचवडगाव,वा हेकरवाड  व रेल वहार सोसायट  या प रसराकडे 
ये यासाठ  व वाहतूक सुरळ त हो यासाठ  रे वे मागावर मनपा माफत पाईन र यास पूल 
बांध यात आला होता. सदरचा पूल ओलांडून सरळ वा हेकरवाड  कडे जा यासाठ  तसेच डावीकडे, 
उजवीकडे बजलीनगर व गु ारा कडे जा यासाठ  र ता आहे. या ठकाणी मो या माणात रहदार  
अस याने वारंवार वाहतूक क ड  व अपघात हो या या माणात वाढ झाली होती. सदर चौकाचा 
भाग हा दो ह  बाजू या र यांपे ा उंच आहे यामुळे या ठकाणी अंडरपास कर यासाठ  यो य 
अशी भौगोिलक प र थती होती. सदर ठकाणी हा अडथळा दूर करणेसाठ  मनपा माफत 
बजलीनगर कडून गु ारा कडे जाणार ्  या र यास अंडरपास कर याचे ता वत कर यात आले 
होते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने बजलीनगर येथे हेई युलर अंडरपास बांध या या कामाचे 
अंदाजप क कर यास NICEPL पुणे यांना सांग यात आले, या माणे यांनी सुरवातीला सव बाबी 
गृह त ध न र. .२० कोट चें अंदाजप क तयार कर यात आले होते. तथा प मुळ शासक य 
मा यता १५ कोट  अस याने अंदाजप क मा य करताना काह  बाबी वगळून र. .१४,००,२५,६२५/- 
इत या र कमेला मा यता देऊन िन वदा माग व यात आ या आहेत. िन वदाचा देकार कमी 
कमतीचा मे.कृ णाई इ ा ा.िल. यां या अस याने यांना कामाचे आदेश प  . था/िन/२-ब 
/३३०/२०१८  द.०३/०३/२०१८ अ वये दे यात आले. तदनंतर सदर र याचे सव ण कर यात 
आले. केले या सव णानुसार झोपडप ट  अित मण, वृ , भूिमगत व ुत वा हनी, व ुत जिन , 
बस थांबा, जल: िनसारण निलका, पाणी पुरवठा निलका इ. बाबी र याम ये येत असून या काम 
करणेसाठ  अडथळ चे ठरत होते. सदर या र याम ये येणा  या सव बाबी हल वणे आव यक होते. 
सदर या ठकाणी र याजवळ मनपाचा २५ दशल  मतेचा तीन जलकंुभ असून सदर या 
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जलकंुभामधून संपणू प रसरासाठ  मोठमो या जल वतरण निलकाचे जाळे पसरले आहे. उपरो  सव 
नमूद अडचणी ल ात घेऊन सदर ठकाणचे वाहतूक सुरळ त राह यासाठ  यो य प तीने िनर ण 
क न वाहतूक आराखडा तयार कर यात आला. सदर या र यामधील भूिमगत व ुत वा हनी, 
फडरबॉ स, व ुत जिन  थानांत रत कर यासाठ  २२ के ह  या व ुत वा ह या या केबल 
वारंवार िश ट करावे, तसेच ४० जाइंट व नवीन ५०० मी अित र  केबल साईटची आव यकता 
व ुत वभागाने सादर केले या अंदाजप का पे ा सुमारे र. .४९,३८,१६९/- इतका जा त खच झाला 
आहे. तसेच जलिन:सारण वभागा या कामाचा मुळ अंदाजप कात समावेश कर यात आलेला 
न हता. तथापी जलिन: सारण वा हनीचे थलांतरण व र हवाशी जोड कर याक रता मॅनहॉल चबसचे 
बांधकाम अित र  कर यात आले. यामुळे जलिन:सारण कामावर र. .२४,६१,८३१/- इतका वाढ व 
खच झाला आहे. जलिन:सारण व व ुत वभाग या दो ह  साठ  लागणारा वाढ व खच मुळ 
िन वदेतूनच कर यात आलेला आहे सबब सदरचे र. .७४,००,०००/- इतके थाप य वभागा या मुळ 
िन वदेतून कमी होणार आहेत. एकूण झालेला खच व िश लक कामाची बचत / अिधक प क 
बन व यात आलेले आहे. यात ामु याने हेई युलर अंडरपास या दो ह  बाजूस वतं  रटेिनंग 
वॉल धर यात आले या हो या. परंतु रटेिनंग वॉल या बाजूला १२०० मी.मी.१००० मी.मी. व ६०० 
मी.मी.   यासा या जलवा ह या अस याने तसेच थािनक नाग रक व तींिनधी यां या मागणी 
नुसार सेवा र ता वाहतुक स सु  ठेवणे गरजेचे अस यामुळे रटेिनंग वॉल या Foundation बाहेरचा 
भाग करता येत नस याने वतं  रटेिनंग वॉल या ऐवजी U आकारा या बांधकामाचे डझाईन 
कर याचे/ अवलंब याचे ठरले.  वॉटर पाइप खोदकाम, व ुत केबलसाठ चे खोदकाम वेगवेग या वेळ  
झाले यामुळे काम क न र ता सुरळ त ठेवने आव यक अस याने र तामधील बाबी जीएसबी/ 
ड यूएम/ डांबर करण थो या माणात वाढला आहे. तथापी कमीतकमी वाढ ठेव याचा य  
कर यात आला आहे. तसेच सुधा रत चरल ॉइंग व डझाईन नुसार खोद काम करते वेळ  
कठ ण खडकाम ये खोदकाम करावे लागले यामुळे कठ ण खडका या प रमाणात वाढ झाली आहे. 
सुधा रत चरल ॉइंग व डझाईन नुसार झाले या बदलामुळे कठ ण खडकात खोद यामुळे १२४ 
ल ची वाढ झाली. PCC M10 ऐवजी M15 वापरावे लाग यामुळे र. .५,७९,९२,५७२=३२.२७ ल ची 
वाढ झाली, तसेच TMT 500 Steel या वाढ मुळे र. .२२.२४ ल ची वाढ झाली.लोक ितंिनधी या 
मागणीनुसार अंडरपास या िभंतींना लागणा  या मधील बदलामुळे (सेरािमक टाईल ऐवजी Glossy 

Mosaic Tiles for mural mix Design ) १०४.९४ -३८.३९=६६.५५ ल ची वाढ झाली.  

        स व तर बाब वार कमी / अिधक वाढ प  सोबत जोडले आहे.  

        एकूण बचत – र. .३,३७,२१,१६६/- 
    एकूण वाढ –  र. .८,०३,६९,७४३/- 
    एकूण वाढ –  र. .४,६६,४८,५६३/-  

 मा.महापािलका सभा ठराव .५५८ द.२६/०८/२०२० या सद य ठरावा वये सदर कामा या 
अंदाजप क य रकमेत र कम .५,००,००,०००/- ची वाढ क न सुधा रत अंदाजप क य र कम 
.२०,००,००,०००/- ला शासक य मा यता िमळाली आहे. तथापी सदरचा ठराव सद य ताव 

अस यामुळे अमलबजावणी साठ  मा.आयु  सो यांची मा यता आव यक आहे. सदर कामास 
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मा.आयु  सो यांनी द.०२/०३/२०२१ पय त मुदतवाढ दे यास द.२४/०९/२०२० या 
तावानुसार मा यता दलेली आहे.या कामास सन २०२१ या अंदाजप कात पान .१३/ अनु 
.०१ नुसार र. .७,००,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आली होती या पैक  र. .५,७१,६९,६२०/- 

इतक  िश लक असून उव रत वाढ व र कमेची तरतूद सन २०२०-२१ चे सुधा रत अंदाजप कात व 
सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कात कर यात येत आहे.   सदर कामाचे वाढ व खच 
र. .४,६६,४८,५६३/- व एकूण खच र. .१८,६६,७४,१८८/- इत या सुधा रत खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९५९           वषय मांक – ४१ 
दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
       मे.बेलास े एशन, िनगड  ािधकरण या जा हरात सं थेस खाली नमुद केले या ठकाणी 
जा हरात हो ड ं ज उभार यासाठ  मा यता दे यात येत आहे. 
१) आकुड  रे वे टेशन येिथल दो ह  टनेल या मधील जागेत ािधकरणा या दशनी बाजूला  

२) आकुड  रे वे टेशन येिथल दो ह  टनेल या मधील जागेत रावेत या दशनी बाजूला  

३) ािधकरण भेळ चौकात गणेश सुपर माकट अ े य कायालया या दशनी बाजूला  
४) ािधकरण संभाजी चौक वजय सुपर माकट जवळ 

५) ािधकरण आनंद हॉ पीटल जवळ 

६) ािधकरण जलशु द करण क ाजवळ ल बी.आर.ट . चौकात 

सदर जा हरातीचे मंजुर आकारमान व दरानुसार होणार  जाह रात पोट चे भाडे र कम अिधक 
शासनास व मनपास देय असणार  सव कार या करांची र कम दे यास व करारनामा क न सात 
वष कालावधीसाठ  व नमुद जागांवर जाह रात िस चे ह क मे.बेलास एशन, िनगड  ािधकरण 
यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७९६०           वषय मांक – ४२ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
       पंपर  िचंचवड शहरात नागर कांना ेरणा िमळावी व व वध देशभ , थोर समाज सुधारक, 
इितहासकािलन नेते यां या स मानाथ मनपा या अ े य कायालयाअंतगत ११, ब े य 
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कायालयातगत ३, क े य कायालयातगत २, इ े य कायालयातगत १, फ े य 
कायालयातगत २, ग े ीय कायालयांतगत ५, तर ह े ीय कायालयांतगत १४ व थाप य उ ान 
म ये १ असे एकूण ३९ पुतळे शहरा या व वध भागांम ये देशातील नामवंत नेते, थोर समाजसेवक, 
देशभ , इितहासकालीन नेते यांचे पुतळे उभार यात आलेले आहेत.  सदर पुतळे हे बंद त नसून 
मोकळयाजागी मैदानात उभार यात आलेले आहेत.  यामुळे यांची िनगा राखणे, यांची व छता 
ठेवणे हे आपले आ  कत य आहे.  परंतु िनयिमतपणे या पुतळयांची व छता होत नाह ,  यामुळे 
या थोर ने यां या  पुतळयाचे पा व य भंग होत आहे.  यां या जयंती, पु यितथी दवशीच फ  या 
पुतळयांची व छता केली जाते. यामुळे शहरात जेवढे देशभ , थोर समाज सुधारक, इितहासकालीन 
नेते यांचे पुतळे मनपा माफत बस व यात आलेले आहेत.  यांची आरो य वभागाकडून 
िनयिमतपणे व छता करणेकामी शहरातील थािनक सं था मास एंटर ाईजेस या सं थेची िनयु  
क न पुढ ल तीन वषाकर ता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ७९६१           वषय मांक – ४३ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
       पंपर  िचंचवड मनपा ह ीतील अनेक ठकाणी मैला शु द करण क ाची गरज आहे.  तर  
अनेक ठकाणी अशु द पा यावर या न करता शहरातील नद म ये अशु द पाणी जाते व 
नद म ये दुषण वाढत आहे. पंपर  िचंचवड मनपा ह ीतील िनयो जत मैलाशु द करण क ाचा स ह 
क न मैलाशु द करण क ाचे ड पीआर तयार करणे व िन वदा काढणेकामी अनुभवी स लागाराची 
नेमणूक करणे आव यक आहे.  सदर कामाकर ता पयावरण आ ण जलिन:सारण वभागात 
स लागार नेमणूक आव यक आहे.  सदर कामासाठ  मे. द िनसग क सलटं सी, पुणे यांची 
पयावरण व जलिन:सारण वभागात स लागार हणनू नेमणूक करणे व यांना िनयमानुसार फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.             

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

 
ठराव मांक – ७९६२           वषय मांक – ४४ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
 सन २०२०-२१ चे अंदाजप क य तरतूद म ये  खालील माणे वाढ/घट करणेस मा यता 

देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .२,००,००,०००/-) 
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अ
 

कामाचे नाव 

मुळ 
अंदाजप
क य 

र कम 

लेखािशष 
पान . 
अ.  

सन २०२०-
२१ ची 
तरतूद 

वाढ घट 

सन २०२०-
२१ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 

१ 

टे को र यावर ल दुगानगर 
चौक ते नािशक हायवे 
पयत या र यामधील   
व वध सेवा वा ह या 
टाक यासाठ  खोदलेले चर 
बुज वणे, फुटपाथची दु ती 
करणे.  व वध सेवा वा ह या 
टाक यासाठ  खोदलेले चर 
बुज वणे, फुटपाथची दु ती 
करणे. 

५.०० 

 कोट  
महसुली ७४४/   ६ १,००,००,००० २,००,००,००० - ३,००,००,००० 

२ 

बोपखेल फाटा ते आळंद  
र यावर व वध सेवा 
वा ह यांसाठ  खोदले या 
चरांची दु ती करणे व 
थाप य वषयक दु तीची 

कामे करणे. 

२.०० 

 कोट  
महसुली ७४५/१३ ५०,००,००० - ५०,००,००० - 

३ 

टे को र यावर व वध सेवा 
वा ह यांसाठ  खोदले या 
चरांची दु ती करणे व 
थाप य वषयक दु तीची 

कामे करणे. 

५.०० 

 कोट  
महसुली ७४५/१६ ५०,००,००० - ५०,००,००० - 

४ 

पंपर  िचंचवड शहरातील 
पुलांची देखभाल दु तीची 
कामे करणे.  

२०.०० 

 कोट  
महसुली ७४५/१७ ५०,००,००० - ५०,००,००० - 

५ 

दघी द नगर ते दघी 
जकात नाका पयत या 
र याचे  थाप य वषयक 
कामे करणे.(उवर त ३०.०० 
मी. ं द चा र ता) 

१०.०० 

 कोट  
महसुली ७४५/१८ ५०,००,००० - ५०,००,००० - 

 एकुण    ३,००,००,००० २,००,००,००० २,००,००,००० ३,००,००,००० 

 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ७९६३           वषय मांक – ४५ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

          थाप य वभागाकड ल कामे करणा-या काह  ठेकेदारांनी खोट  एफ.ड .आर./बँक गॅरंट  सादर 
क न महापािलकेची फसवणूक केली आहे. याबाबत थाप य वभागाकडून काह  तपासणी बाक  आहे. 
तसेच व ूत, पाणीपुरवठा, जलिन:सारण वभागाकडून तपासणी चालू आहे. खोट  एफ.ड .आर./बँक 
गॅरंट  सादर केले या ठेकेदारांना का या याद त टाक याची कारवाई शासनाने केली आहे. खोट  
एफ.ड .आर./बँक गॅरंट  सादर केले या ठेकेदारांना का या याद त टाक याची शासनाने केलेली 
कारवाई कायम ठेवणेत यावी. तथापी स या चालू असलेली वकासकामे थांबू नयेत यासाठ  
खालील माणे कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
१) सदर करणी या कामाचे आदेश िनगत करणेत आलेले नाह त  .अशी कामे संबंिधत  

िन वदां मधील पा  L2 वर ल ठेकेदारांकडून सं वदा िनयमानुसार क न घेणेत यावीत व तसे करारनामे 
करणेत यावेत  .तसेच L2 वर ल ठेकेदारह  अपा  असलेस L3 वर ल ठेकेदाराकडून सं वदा िनयमानुसार 
कामे क न घेणेत यावीत व तसे करारनामे करणेत यावेत. 

२) या कामांचे आदेश िनगत झाले आहेत अशा सव अधवट कामां या बाबतीत या ठेकेदारांकडून  
नवीन एफड आर/बँक गॅरंट  घेवून यांचेकडून कामे पुण क न घेणेत यावीत.  

   याच माणे उपरो  नमूद केले माणे व ूत, पाणीपुरवठा, जलिन:सारण, पयावरण वभागांनी 
कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७९६४           वषय मांक – ४६ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महापािलका शहरातील संपूण झोपडप ट  व या झोपडप ट  धारकांकडून झोपडप ट  

शु काकर ता न दणीचा अज आ यास तो अज झोपडप ट   वभागाने वका न वर त झोपडप ट  ची न द 
 क न शु का या आकारणीची न द क न घेणेस मा यता देणत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७९६५           वषय मांक – ४७ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

सुचक – मा.पंकज भालेकर     अनुमोदक – मा. राज  लांडगे 

संदभ – मा.पंकज भालेकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

       महारा  मु ांक अिधिनयमा वये लागू असले या िनवासी कंवा कृषी तरावर मालम ा 
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कुटंूबातील (र ा या नातेसंबंधात) इतर सद यां या नावे िमळकतीची वभागणी करावयाची अस यास 
कंवा मागणी झा यास यास दोनशे पये मु ांक शु क आकारणीवर परवानगी देणेत येत आहे. 
(वाटप प  अथवा ब ीस प ांचा आ ह ध  नये) या रा य शासना या िनयमास अनुस न पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने आप या े ातील नाग रकांना/िमळकत धारकांना दोनशे पये मु ांक शु क 
आकारणी क न िमळकत बलाचे/िमळकतीचे वभाजन कर यास परवानगी दे यात येत आह.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ७९६६           वषय मांक – ४८ 

दनांक – ३०/१२/२०२०       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       कोरोना कालावधीत लॉकडाऊनमुळे कजमंजूर स वलंब होत आहे. यामुळे लाभा याना र कम 

मुदतीत भरणे श य होत नाह . तर  लाभा याना उवर त र कम भरणेकामी द. ३१ माच २०२१ पयत मुदतवाढ 

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

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

 
  (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग 
मांक - नस/३/का व/१३३६/२०२० 

     दनांक – ३१/१२/२०२०  
 

          
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

       पंपर  - ४११ ०१८. 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 
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( .ग ेका/िन/३/का व/२७७/२०२० द.२१/१२/२०२० वषय .१८ चे लगत) 

 


