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

कायप का मांक – २११ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २६/०२/२०२१                             वेळ – सायं.५.०० वा. 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार 
दनांक २६/०२/२०२१ रोजी सायं ५.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत 
खालील माणे स मा. सद य सभागृहात उप थत होते.  

 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश  
३. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 
४. मा.लांडगे राज  कसनराव 
५. मा.पंकज द ा य भालेकर 
६. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
७. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९.    मा.कदम शिशकांत गणपत  
१०.   मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
११.   मा.संतोष बबन कांबळे 
१२.   मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१३.   मा.बुड सुवणा वकास 
१४.   मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१५.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१६.   मा.सुल णा राजू धर  

 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु  (१), मा.अ जत 
पवार - अित.आयु  (२),  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव तथा अित र  आयु (३),  
मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, मा.डॉ.राय – आरो य वै कय अिधकार , मा.पवार – 
उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.िचतळे, 
मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.भालकर, मा.सवणे, मा.खाबडे – सह शहर 
अिभयंता, मा.लडकत – .सह शहर अिभयंता, मा.दुवास, मा.देशमुख – सहा यक आयु , 
मा.गायकवाड – .मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण), 
मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै कय 
अिधकार , मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.नरोना, मा.वाघंुडे, 
मा.काळे, मा.च हाण – कायकार  अिभयंता, मा.बहुरे, मा.हराळे, मा.कोळप – शासन अिधकार  
तथा भार  े य अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार , 
मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  उप थत होते.  



2 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
वषय .१११)  नेह नगर येथे पाळ व ाणी दहन कर याक रता था पत कर यात आले या           

सीएनजी इ सनरेटरसाठ  असले या गॅस पुरवठयाबाबत. 
वषय .११२) िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील बी लॉक .१ ते ३१, 

भाजी मंडई व इतर प रसरात जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व 
उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे. 

वषय .११३) च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मोशी च-होली उव रत भागात 
मलिन:सारण वषयक कामे करणे. 

वषय .११४) कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी मधील साई 
पाक, िमक कॉलनी प रसरातील मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे. 

वषय .११५) च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे च-होलीगाव, 
काळजेव ती, पठारेमळा, बुडव ती, साईमं दर, वडमुखवाड , चोवीसावाड  येथील 
प रसरात मलिन:सारण वषयक कामे करणे. 

वषय .११६) च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मोशी च-होली येथील  
ना यामधील मलवाह यांची सुधारणा कामे करणे. 

वषय .११७) . .२३ मधील दगदुपाट ल नगर, साईनाथनगर, पडवळनगर, गु नानकनगर व  
इतर प रसरातील र ते बी.एम.व बी.सी. प दतीने करणे. 

वषय .११८) . .२३ मधील गु नानक नगर, बेल ठका नगर, व इतर प रसरातील र ते 
   हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .११९) संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक वाचनालय मे.साई शारदा म हला बचतगट, 

संभाजीनगर यांना ११ म हने कालावधीक रता चाल वणेस देणेकामी मुदतवाठ 
घेणेबाबत. 

वषय .१२०) महानगरपािलके या व वध कायालयांम ये इंटरनेट बॅ ड वडथ सेवा उपल ध    

            क न देणेचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 
वषय .१२१) भाग .२६ वशालनगर ते गावठाणपयत या संर ण र याचे जिमनीलगतचे   

र यावर मलवाह नी टाकणे व प रसरात मलिन:सारण वषयक कामे करणे. 
वषय .१२२) िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील से. .२७ ते २८ व   

इतर प रसरात जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण निलका टाकणे. 

वषय .१२३) ड भागाअंतगत न द या कडेने असले या गु व वा हनीचे देखभाल दु ती  
             करणे. 
वषय .१२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालया या काय े ातील भाग 

.२८ पंपळे सौदागर येथील वकास कामे करणेसाठ  क प  यव थापन 
स लागार यांची नेमणूक करणेबाबत. 

वषय .१२५) . .२४ म ये गणेशनगर, लोकमा य कॉलनी, हरामण बारणे चाळ, सदािशव 
कॉलनी, संतोषनगर, मंगलनगर भागात नवीन कलन पे हंग लॉक बस वणे. 
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वषय .१२६) . .२१ पंपर गाव प रसरातील व वध ठकाणचे पे हंग लॉक व टॉम वॉटर    

 पाईप लाईनची दु ती करणे. 
वषय .१२७) प रवहन महामंडळा या ता यातील/वापरातील जागांमधील काह  जागा शासन   

मा य पे ोिलयम कंप यांना पंप उभारणीसाठ  देणेबाबत. 
वषय .१२८) . .२५ ताथवडे व भागातील इतर र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण   

 करणे. 
वषय .१२९) . .२५ वाकड व भागातील इतर र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण  

करणे. 
वषय .१३०) भाग .९ मासुळकर कॉलनी, अजमेरा कॉलनी, यशवंतनगर व इतर भागा   

मधील र यांचे डांबर करण करणे.  

वषय .१३१) भाग .८ मधील से.नं.७,८,९ व इतर ठकाण या र यांची हॉटिम स  

प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .१३२) भाग .८ मधील से.नं.१०,११,१२,१३ व इतर ठकाण या र यांची हॉटिम स   

   प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .१३३) भाग .२ से टर .१६ येथील अ नशमन क ाचे व तार करण करणे. 
वषय .१३४) भाग .९ खराळवाड  येथील बालभवन इमारती म ये थाप य वषयक  

 सुधारणा व इतर अनुषंिगक कामे करणे.  

वषय .१३५) पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ानात उव रत थाप य वषयक कामे   

 करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.  

वषय .१३६) क,ड,फ,ह भागातील उ ानांम ये द यांग (अपंग) य साठ  व वध कार या   

 सु वधा पुर वणे.  

वषय .१३७) अ, ब, ड, ग भागातील उ ानांम ये द यांग (अपंग) य साठ  व वध  

 कार या सु वधा पुर वणे.  

वषय .१३८) भाग .७ खंडोबामाळ, सॅ ड वक कॉलनी व इतर प रसराम ये थाप य 
   वषयक कामे करणे.  
वषय .१३९) भाग .३ मोशी-डुडूळगाव प रसरातील व वध ठकाणी थाप य वषयक 
   कामे करणे.  

वषय .१४०) भाग .३ च-होली प रसरात खड करण व बीबीएम करणे. 
वषय .१४१) भाग .४ मधील बोपखेल येथे ठक ठकाणी डांबर करण करणे.   

वषय .१४२) मनपाचे “ड” े ीय कायालयाचे काय े ातील सावजिनक शौचालयाचे व    

 मुता-यांची यां क प दतीने दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती करणेस 
  मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .१४३) भाग .१६ मधील रावेत व कवळे प रसरात थम ला ट पटटे मारणे व   

    अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .१४४)  सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ म ये रावेत भागातील र ते आव यकते      

  नुसार खड  मु माचे करणे. 
वषय .१४५) भाग .१६ मधील रावेत भागातील से. .३२ अ प रसरातील फुटपाथ व  
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   अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .१४६)  भाग .२० संत तुकारामनगर वाय सी एम हॉ पीटल येथील थाप य  
    वषयक व फिनचर वषयक कामे करणे. 
वषय .१४७)  भाग .९ मासुळकर कॉलनी प रसरातील मनपा इमारतीची देखभाल दु ती  
      व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .१४८)  खाजगी णालयांकडून अफेरेसीस ला मा बॅ जचे शु क आकारणी  

              करणेबाबत. 
वषय .१४९) ई-िन वदा सुचना .१/२०१६-२०१७ अ वये ॅ फक वाडन मदतनीस िनयु  
    करणे व ई िन वदा सुचना मांक २ व ३/२०१६-१७ अ वये रखवालदारांचे 
    मदतनीस िनयु  करणे या िन वदे या मुदतवाढ कामकाज कालावधीस व 
    खचास मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .१५०) . .२६ पंपळे िनलख येथील वशालनगर, जगताप डेअर , व प रसरातील 
    र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .१५१)  . .२६ पंपळे िनलख गावठाण व इतर प रसरातील र ते हॉटिम स   

             प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .१५२) भाग .२४ थेरगाव मधील व वध भागात जलिन:सारण वषयक सुधारणा 
    कामे करणे. 
वषय .१५३)  भाग .२४ थेरगाव मधील डांगे चौक प रसर, द नगर प रसर, गणेश नगर 
    प रसर व इतर प रसरातील जलिन:सारण यव था सुधारणा कामे करणे. 
वषय .१५४) िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील से. .२३ ते २४ व    

इतर प रसरात जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत         
ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे. 

वषय .१५५) भाग .२६ पंपळे िनलख येथील मैलाशु द करण क ाकडे जाणार  मु य 
   गु व वा हनीचे मजबूतीकरण करणे. 
वषय .१५६) फ भागात ठक ठकाणी सुशोिभकरणाची कामे करणे. 
वषय .१५७) सांगवी- कवळे र यावर डांगे चौक ते कावेर  नगर सबवे पयतचा र ता अबन  

 ट नुसार वकसीत करणे. 
वषय .१५८) भाग .११ म ये हे ेव ती येथील मनपा शाळा .९२ इमारतीचे व तार    

करण करणे.  

वषय .१५९) रावेत येथील मैलाशु द करण क ाची चालन देखभाल व दु ती करणे. 
वषय .१६०) भामा आसखेड धरणापासून देहू पयत १७०० िम.मी. व १४०० िम.मी. यासाची 

जलवा हनी टाकणेकामी र यालगत/र याने भूसंपादन करणेकामी एज सीची 
नेमणूक करणेबाबत.(आं ा व भामा आसखेड क पांतगत लागणा-या 
शासक य/खाजगी परवान या, ना-हरकत माणप  इ.) 

वषय .१६१) दापोड  येथे महाराजा हॉटेल ते पा याची टाक  पयत ५०० मीमी यासाची  
  एमएस गु ववा हनी टाकणे. 
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वषय .१६२) से. .२३ जलशु द करण क  येथे ८०० के ह  ए मतेचे जिन  संचाची   

            उभारणी करणे व अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .१६३) इ भागात पाईप लाईन दु ती वषयक कामे करणे. 
वषय .१६४) दघी येथे नवीन संप व पंप हाऊस व राय जंग मन तदनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .१६५) भाग .२५ मधील ताथवडे, पुनावळे प रसरात जलिन:सारण निलका टाकणे    

             व सुधारणा कामे करणे. 
वषय .१६६) भाग .२५ वाकड प रसरात जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे   

             करणे. 
वषय .१६७) भाग .२५ ताथवडे पुनावळे भागातील ड.पी. र ते व इतर प रसरात    

             जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणे. 
वषय .१६८) मानधनावर ल कमचा-यांबाबत. 
वषय .१६९) अ े ीय कायालय अंतगत थाप य वषयक कामांतगत व ुत वषयक कामे  

            करणे. 
वषय .१७०) भाग .१६ मधील कवळे भागातील समीर लॉ स ते मुकाई चौकापयत १८मी.   

             ं द र ता व इतर र ते वकिसत करणे. 
वषय .१७१) भाग .२१ मधील व वध र यांचे कॉ ट र याचे व ुतीकरण करणे.  
वषय .१७२) मनपा अंतगत सांगवी मै.शु.के. क रताचे मैलापाणी पंपहाऊस-सांगवी मुळानगर  

             पंप हाऊसचे वा षक चालन देखभाल व दु ती करणे. 
वषय .१७३) मनपाचे िचंचवड भाटनगर मै.शु.के. अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसचे     

             चालन देखभाल व दु ती करणे.    
वषय .१७४) िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह   

                          क पाम ये बहुउददेशीय इमारत बांधणे.   
वषय .१७५) भाग .२१ पंपर  येथील जोग महाराज उ ानात युर स करणे व अनुषंिगक   

                          थाप य वषयक कामे करणे व इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करणे.  

वषय .१७६) भाग .१८ म ये राजमाता जजाऊ पयटन क ाम ये जजाऊ सृ ी, योगासन   

                         यायाम ितकृती उभारणे व उ ानांची नुतनीकरणांची कामे करणे. 
वषय .१७७) भाग .२३ मधील बापुजी बुवा उ ाना या िसमािभंतीचे नुतनीकरण करणे 
   व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .१७८)  भाग .७ वकास कॉलनी, लांडेवाड  व इतर प रसरात थाप य वषयक   

                         अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .१७९) भाग .३ चो वसावाड -वडमुखवाड  प रसरातील व वध ठकाणी थाप य  
            वषयक कामे करणे. 
वषय .१८०) . .२१ पंपर  येथील पावसाळ  पा याचा िनचरा करणेक रता टॉम वॉटर  
             लाईन टाकणे. 
वषय .१८१) . .२३ मधील संद पनगर, साईनाथनगर, वृ ंदावन कॉलनी, िशवराज कॉलनी,    

                       ानद प कॉलनी व गु नानक नगर व इतर प रसरातील पा याचा िनचरा  

                       करणेसाठ  टॉम वॉटर लाईन टाकणे.   
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वषय .१८२) . .२५ ताथवडे येथील भागातील न याने ता यात येणारे र ते WMM व  
  MPM प दतीने वकसीत करणे. 
वषय .१८३) . .२४ मधील अ ण पाक, ी स सोसायट  लगतचा प रसर, मोरे र  
   कॉलनी व इतर प रसरातील र ते बी.एम. व बी.सी. प दतीने करणे. 
वषय .१८४) . .२१ मधील व वध शाळा इमारतीचे रंगरंगोट  व दु तीची कामे करणे.  
वषय .१८५) भाग .९ खराळवाड  व इतर भागामधील र ते हॉटिम स प दतीने  
   डांबर करण करणे.   
वषय .१८६) भाग .६ मधील सदगु नगर व प रसरातील र यांची डांबर करणाने  
   सुधारणा करणे.   
वषय .१८७) भाग .६ मधील पुणे नािशक र या या प म बाजूस र यांचेवर व  
               खडडे मु माने व एम पी एम प दतीने बुज वणे.   
वषय .१८८) भाग .२ म ये सेवा वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची खड करण व  
  डांबर करण व एम पी एम प दतीने सुधारणा करणे.   
वषय .१८९) भाग .९ नेह नगर व इतर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
  करणे.   
वषय .१९०) भाग .९ नेह नगर, खराळवाड  व इतर ठकाणी कलर पे हंग लॉक व 
   इतर थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .१९१)  कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी मधील  
   गजाजन महाराज नगर, पठारे कॉलनी प रसरातील मलिन:सारण निलकेचे 
  सुधारणा करणे.  
वषय .१९२) भाग .११ कृ णानगर, िशवतेजनगर प रसरातील चबस व ेनेच लाईनची 
   आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणे.   
वषय .१९३)  भाग .२२ मधील नढेनगर, जय हंद कॉलनी व इतर प रसरातील  
   जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण 
   निलका टाकणे.   
वषय .१९४) िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील सुदशननगर,  
  उ ोगनगर व इतर प रसरात जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व 
  उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे.   
वषय .१९५) भाग .१ देहू आळंद  र ता ते इं ायणी नद  भागातील जलिन:सारण  
  यव थेम ये सुधारणा करणे.   
वषय .१९६) भाग .१६ मधील कवळे, मामुड  व इतर प रसरातील जलिन:सारण वषयक   

                        सुधारणा कामे करणे व न याने वकिसत होत असले या प रसरात   

                       जलिन:सारण निलका टाकणे.   
वषय .१९७) भाग .२९ मधील पंपळे गुरव प रसरातील ेनेज लाईन व चबसची देखभाल   

                       दु तीची कामे करणे.   
वषय .१९८) यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता एक त मानधनावर ता पुर या   

                        व पात सहा म हनेक रता व वध पदांवर िनयु  दले या १०५ उमेदवारांची   
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                        िनवड याद स काय र मा यतेकामी ठेवणेबाबत.   
वषय .१९९) यशवंतराव च हाण मृती णालयामधील एक त मानधनावर ता पुर या   

                      व पात नेमणूक केले या RTPCR लॅब टे निशयन पदावर ल १७ उमेदवारांची 
           सेवा को वड-१९ चे वॅब तपासणीचे कामकाजाकर ता द.२८ फे ुवार  २०२१ पयत   

                      अिध हत करणेबाबत.     
वषय .२००) यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता एक त मानधनावर ता पुर या  

                       व पात वाढ व लॅब टे निशयन (RTPCR), पु षक  मदतनीस व ीक  
  मदतनीस पदांवर िनयु  दले या ३९ उमेदवारां या िनवड याद स काय र 
  मा यतेकामी ठेवणेबाबत.     
वषय .२०१)यशवंतराव च हाण मतृी णालयाकर ता Walk In Interview ने ता पुर या 
  व पात एक त मानधनावर िनवड झाले या व र  िनवासी/किन  िनवासी/   

                       वै कय अिधकार  या उमेदवारांची िनवड याद स काय र मा यतेकामी   
                       ठेवणेबाबत. 
वषय .२०२) यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता एक त मानधनावर ता पुर या       

                       व पात वाढ व पु ष क  मदतनीस व ी क  मदतनीस पदांवर िनयु  
  दले या २५ उमेदवार िनवडयाद स कय र मा यतेकामी ठेवणेबाबत.     

वषय .२०३) भाग मांक ३१ नमदा गाडन कॉनर ते माकन चौकापयत व पर सरातील 

   र ते अ ावत प दतीने वकसीत करणे.  

वषय .२०४) भाग मांक ३२ मिधल नॅशनल कूल (शुभ ी ब ड ंग) ते पायसर  
                        पुलापयत व पर सरातील र ते अ ावत प दतीने वकसीत करणे.   

वषय .२०५) सन २०२०-२१ क रता काळेवाड  वजयनगर येथील प रसरात टँकर ारे   

                         पाणीपुरवठा करणे.   

वषय .२०६) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ म ये रावेत व कवळे भागातील वाहतूक 
   वषयक व रोड फिनचर कामे करणे.   

वषय .२०७) भाग .२२ मधील व वध उ ानांम ये थाप य वषयक कामे करणे.  
वषय .२०८) भाग .६ मधील च पाणी वसाहत र या या पुव व प म भागातील  
   र यांची डांबर करणाने सुधारणा करणे.   

वषय .२०९) भाग .३० मधील र यांचे डांबर करण करणे. 
वषय .२१०) भाग .९ मधील मनपा या कायशाळा प रसरात डांबर करण करणे व इतर 
   अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .२११) भाग .९ खराळवाड  व नेह नगर प रसरातील मनपा शाळा इमारतींची  
   दु तींची व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .२१२) भाग .६ म ये प म भागात खडडे व चरांची डांबर करणाचे सुधारणा  
   करणे. 
वषय .२१३) भाग .७ भोसर , िशतल बाग, आपटे कॉलनी व इतर पर सरम ये थाप य  

                        वषयक कामे करणे. 
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वषय .२१४) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील बालका म शाळा प रसर लेखाफाम  

                        कुणाल आयकॉिनया व उवर त ठकाणचे र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण  
                        करणे. 
वषय .२१५) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील रावेत भागातील वकिसत झाले या   

                        ड .पी. र याला जोडणारे (स.नं.७४,७७,९५,७६ व ९४) मधील सव नॉन ड .पी.  

                        र ते वकिसत करणे. 
वषय .२१६) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील गु ारा व िशंदेव ती प रसराम ये 
  व वध कंप या/मनपा माफत खोद यात आलेले चर डांबर करणाने दु त  
   करणे. 
वषय .२१७) सन २०२०-२१ क रता भाग .१७ मधील िशवनगर  भागातील र यांचे  
  हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२१८) सन २०२०-२१ क रता भाग .२२ मधील प रसराम ये आव यकते माणे 

   हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२१९) सन २०२०-२१ क रता भाग .२२ वजयनगर मधील प रसराम ये आव यकते  

                        माणे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२२०) भाग .१७ मधील ेमलोक पाक भागातील र ते कॉ ट/डांबर करण करणे. 
वषय .२२१) सन २०२०-२१ क रता भाग .१७ मधील वा हेकरवाड  भागातील र यांचे 
  हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२२२) सन २०२०-२१ क रता भाग .१७ मधील िचंचवडेनगर भागातील र यांचे  

               हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२२३) िचखली से. .१७ व १९ येथ ेआिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह  

                          क पामधील आर ण भुखंडांना िसमािभंत बांधणे. 
वषय .२२४) िनगड  येथील कै.मधुकर पवळे पुलाची रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक 
   दु तीची कामे करणे. 
वषय .२२५) बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या  
   क पात मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणे. 
वषय .२२६)  िनगड -दापोड  र यावर ल ेड सेपरेटर, लॅब, कब टोन, ए सपानशन  
    जा ट इ. दु ती करणे. 
वषय .२२७)  भाग .१ िचखली धनगरबाबा मंद र ते केशवनगर पयत नाला बांधणे. 
वषय .२२८)  भाग .१२ मधील ता यात आलेले Non Dp र ते वकसीत करणे. 
वषय .२२९)  भाग .१२ तळवडे येिथल ता यात आलेले आर ण समतल क न सीमा  

                           िभंत बांधणे. 
वषय .२३०) भाग .११ पुणानगर येथील सी ड  सी मोकळ  जागा .३ येथे बहुउददेशीय 
   इमारत बांधणे. 
वषय .२३१) फ े य कायालय इमारतीची थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे  करणे.   

वषय .२३२) कासारवाड  ४० द.ल.िल. मैलाशु द करण क  ट पा १ चे चालन देखभाल व 
   दु ती करणे.   
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वषय .२३३) भाग .१६ कवळे, वकासनगर येथील न याने ता यात आलेले ड .पी. व 
   नॉन ड .पी. र ते वकिसत करणे.   

वषय .२३४) बीआरट एस कॉर डॉर .३ वाकड येथील पुणे बँगलोर महामागावर ल  
   पुलापासून हंजवड  हदद पयत र ता वकिसत करणे या कामातील व ुत 
   वषयक कामे करणे.   

वषय .२३५) भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणे  

             या कामांतगत व ुत वषयक कामे करणे.   

वषय .२३६) औंध रावेत र यावर ल वाय जं शन ते औंध हॉ पीटल दर यानची  

             र यामधील अती उ चदाब वा हनी हल वणे.   

वषय .२३७) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ म ये साईनगर मामुड  येथे टॉम वॉटर 
   लाईन टाकणे व थाप य वषयक कामे करणे.   

वषय .२३८) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील साईनगर, मामुड  लेखाफाम  
   भागातील ना याची थाप य वषयक कामे करणे.   

वषय .२३९) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील वकासनगर, पडसे कॉलनी  
   भागातील ना याची थाप य वषयक कामे करणे.   

वषय .२४०) भाग .१६ मधील रावेत प रसरातील अ का लु सोसायट  जवळ ल नाला 
   बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे.   

वषय .२४१) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ म ये कवळे, वकासनगर, मामुड   
   भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे.   

वषय .२४२) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील कवळे गावठाण, कोतवालनगर व 
    उवर त भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे.   

वषय .२४३)  भाग .३ च-होली पर सरात र यांचे डांबर करण करणे.   

वषय .२४४)  भाग .७ आ दनाथ नगर, ग हाणे व ती व इतर प रसराम ये थाप य  

              वषयक कामे करणे. 
वषय .२४५)  भाग .३ मोशी प रसरात खड करण व बीबीएम करणे. 
वषय .२४६)   भाग .१२ तळवडे, आ. .१/५२ व १/५३ अंतगत मातीचे पाथवे व इतर 
    उ ान वषयक कामे करणे.   

वषय .२४७) पंपर  िचंचवड मनपा या व वध उ ानाम ये आव यकतेनुसार एल.ई.ड .  
    क बग बस वणे.   

वषय .२४८) भाग .१२ तळवडे गायरान मशानभूमी बाजूकड ल िसमािभंत दु ती करणे,  
             तारकंुपण करणे व इतर कामे करणे. 
वषय .२४९)   भाग .१२ तळवडे गायरान मु य वेश ारा जवळ ल व एम.आय.ड .सी. 
    बाजूकड ल िसमािभंत दु ती करणे, तारकंुपण करणे व इतर कामे करणे.   

वषय .२५०)  भाग .१२ तळवडे गायरान मधील उ ानासाठ  पाथवे करणे व इतर  
    आव यक कामे करणे. 
वषय .२५१) भाग .१६ मधील एम बी कॅ प ते भ  श  बीआरट एस रोड पयत   

             रे वेलाईन समांतर १८.०० मी ड  पी र ता व उवर त र ता वकसीत करणे. 
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वषय .२५२) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील िशंदे व ती गु ारा प रसर व  

             से टर .२९,३०,३२ भागातील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२५३) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील द ानगर िभमाशंकरनगर पडसे  

             कॉलनी नेटके कॉलनी भागातील र ते व उवर त र ते हॉटिम स प दतीने  

             डांबर करण करणे. 
वषय .२५४) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील रावेत गावठाण व रावेत भागातील  

             र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे.  

वषय .२५५) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील साईनगर मामुड  भागातील मु य   

              व अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२५६) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील आदशनगर मामुड गाव राऊतनगर  

             भागातील  व उवर त ठकाणचे र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२५७) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील गु ारा मु य र ता व िचंतामणी   

             मु य र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२५८) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील िस बाँयिसस कॉलेज मासुळकर  

             फाम प रसरातील व उवर त भागातील र ते हॉिम स प दतीने डांबर करण  

             करणे. 
वषय .२५९) भाग .१६ मधील रावेत भागातील गु ारा चौक ते वा हेकरवाड  र याला  

             न याने फुटपाथ करणे व थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .२६०) भाग .१६ आकुड  हॉ पटलचे व तार करण करणे.(ट पा -२) 
वषय .२६१) से टर .२३ िनगड  जलशु द करण क  येथील केिमकल टा यांना Agitator   

            िस ट म बस वणे व काया वत करणे. 
वषय .२६२) जलशु द करण क  से. .२३ मधील व वध युिनटसची यां क प दतीने साफ  

             सफाई करणे. 
वषय .२६३) से टर .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क  ट पा .१,२,३ व ४ ची   

             थाप य वषयक कामे करणे व इतर देखभाल दु तीची कामे करणै. 
वषय .२६४) से टर .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ाचे यां क व तां क वषयक  
             देखभाल दु ती करणे. 
वषय .२६५) िचंचवड मैलाशु द करण क ांअंतगत भाग .१४ मधील तुळजाईव ती,  

             ववेकनगर व इतर प रसरात जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व  

             उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे 

वषय .२६६) भाग .२४ थेरगाव मधील न याने वकसीत करणेत येणा-या व वध   

             भागाम ये जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे. 
वषय .२६७) भाग .२१ पंपर  मधील व वध भागात जलिन:सारण वषयक सुधारणा  

             कामे करणे. 
वषय .२६८) मनपाचे तळवडे गायरान उ ान देखभाल करणे(िन वदा नोट स .०३/२०२०-२१  

             काम म.१ ते ९ मधील काम .४ िन वदा र. .७,४५,६८०/-) 
वषय .२६९) मनपा या कासारवाड  मै.शु.क ाम ये था. वषयक दु तीची कामे करणे. 
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वषय .२७०) पंपर  िचंचवड मनपाचे अ भागातील जलिनसारण निलकांची वा षक ठेकेदार    

             प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे. 
वषय .२७१) Covid 19 jumbo Facilities Centre  उभारणेबाबतचा िनधी िमळणेबाबत.. 
वषय .२७२) पं.िच.ंमनपाचे व वध भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार   

             प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे. 
वषय .२७३) पं.िचं.मनपा या बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण वभागा  

             क रता AutoCAD लायस स खरेद  करणेबाबत. 
वषय .२७४) पं.िचं.मनपाने अिध हत केले या ई.एस.आय. णालयाने केले या खचाबाबत. 
वषय .२७५) आकुड  (HDH आर ण .२८३) येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी  
             गाळे बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा(infrastructure) पुर वणे. 
वषय .२७६) पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी   

             गाळे बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा(infrastructure) पुर वणे. 
वषय .२७७) भाग .१६ मधील रावेत भागातील से.नं.२९,३२ व ३२अ म ये न याने  

             फुटपाथ करणे व थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .२७८) भाग .१६ मधील रावेत भागातील स.नं.१०३ ते १४७ पयतचा २४.००  

             मी.ड पी र ता सदर र याला जोडणारे १८.०० मी.१२.०० मी ड  पी र ते   

             वकसीत करणे. 
वषय .२७९) च-होली येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या क पात  

             मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणे 

वषय .२८०) भाग .९ मासुळकर कॉलनी म ये ठक ठकाणी फुटपाथ व इतर थाप य  

             वषयक कामे करणे. 
वषय .२८१) भाग .९ मासुळकर कॉलनी प रसरातील मु य र यांचे फुटपाथ वकिसत  

             करणे व रोड फिनचरची कामे करणे. 
वषय .२८२) भाग .८ येथील से टर ४ मधील ना याची उंची वाढ वणे व यावर लॅब  

             टाकणे. 
वषय .२८३) भाग .३२ मधील ममतानगर,नॅशनल कूल, यदशनीनगर इ. ठकाणी  

             अंतगत भागात व आजूबाजू या प रसरात आव यकतेनुसार थाप य वषयक  

             व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .२८४) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील आदशनगर व तुपेव ती भागातील  

             र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२८५) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील साईनगर भागातील फॉरे ट हल  

             सोसा. दा कॉलनी वीरबाबा चौकातील र ते व उवर त र ते हॉटिम स  
             प दतीने डांबर करण करणे. 
वषय .२८६) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ मधील रावेत व कवळे प रसराम ये  

             व वध कंप या/मनपा माफत खोद यात आलेले चर डांबर करणाचे दु त  
             करणे. 
वषय .२८७) भाग .४ दघी गावात व वध ठकाणी डांबर करण करणे. 
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वषय .२८८) . .२३ म ये थेरगाव गावठाण व इतर भागात नवीन कलर पे हंग लॉक  

             बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .२८९) . .२३ म ये आव यकतेनुसार कलर पे हंग लॉक बस वणे ेिम स करणे व  

            इतर थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .२९०) . .२३ म ये गु नानकनगर जय म हारनगर संभाजीनगर वृंदावन कॉलनी  
            िशवराज कॉलनी ानद प कॉलनी व इतर भागात कलर पे हंग लॉक बस वणे  

            व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .२९१) मानसेवी पी जी टचस नेमणूक बाबत. 
वषय .२९२) मा क न वापरता संचार करणा-या तसेच सावजिनक ठकाणी थुंकणा-या  

            य ंवर दंडा मक कारवाई करणेस दूगा ेड भोसर  यांचे वयंसेवकांची  
            नेमणूक करणेस या कामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत.. 
वषय .२९३) पं िचं.मनपा या मह वा या इमारतीचे Electrical & Fire Safety Audit  व  

             अनुषंिगक कामाक रता स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत. 
वषय .२९४) ांती योती सा व ीबाई फुले णालयातील उ वाहक(Lift) यं णेची ३ वषा  

             क रता देखभाल व दु ती करणे(2020-21) 
वषय .२९५) आकुड  रे वे टेशन ते बा केट ीज पयतचा २४.०० मी. ं द र ता अबन ट  

             डझाईन नुसार वकिसत करणे. 
वषय .२९६) आकुड  रे वे टेशन ते गु ारा चौकापयतचा १८.०० मी ं द र ता अबन ट   

             डझाईन नुसार वकिसत करणे. 
वषय .२९७) भाग .२ अंतगत अ नशमन क  येथील व ुतीकरण व व ुत वषयक  

             कामे करणे. 
वषय .२९८) पुणे आळंद  र यापासून च-होली लोहगाव ह  पयत या वकास  

             आराख यातील र ता वकिसत करणे व ुत वषयक कामे करणे.  

वषय .२९९) आमदार थािनक वकास कायकम सन २०२०-२१ अंतगत मनपाचे ब,ड,ग व   

             ह े ीय कायालयाक रता वॉटर टँकर खरेद  बाबत.(एकूण वाहने ४) 
वषय .३००) सन २०२० -२१ क रता भाग .१६ म ये रावेत व कवळे भागातील वाहतूक  

             वषयक कामे करणे. 
वषय .३०१) केएसबी चौक ते पाईन रोड पयत या बीआरट  मागावर ल फुटपाथ व सायकल  

             ॅक अ याधुिनक प दतीने वकसीत करणे. 
वषय .३०२) सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ म ये कवळे मधील मनपा शाळेचे मैदान  
            िसमािभंतीसह वकसीत करणे व अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .३०३) Covid-19 Rapid Antigen Test Kits खरेद  करणेबाबत. 
वषय .३०४) टे को र यावर ल के.एस.बी चौक ते यशवंतनगर चौक पयत या र याचे  
            डांबर करण करणे व थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .३०५) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड)नुसार अवलोकनाथ  

            ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३०६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड)नुसार अवलोकनाथ  
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             ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३०७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड)नुसार अवलोकनाथ  

             ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३०८) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड)नुसार अवलोकनाथ  

             ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३०९) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड)नुसार अवलोकनाथ  

             ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३१०) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड)नुसार अवलोकनाथ  

             ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३११) मनपा उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल उ ान/र ते देखभाल कामांना न वन  
             िन वदा अंितम झाले या असलेले पुव  असले या ठेकेदारास प  अ माणे  

             मुदतवाढ व यानुसार येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.. 
वषय .३१२) बी एलकेअर स हसेस यांना चाल व यास दे यात आले या वायसीएम येथील   

            आयसीयुला मुदतवाढ देणबाबत. 
वषय .३१३) भाग .४ म ील दघी येथे ठक ठकाणी डांबर करण करणे. 
वषय .३१४) भाग .५ मधील दशन कॉलनी .१,२ िस दे र कॉलनी व नवर  कॉलनी     

             येथे अ याधुिनक प दतीने र ते करणे व थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .३१५) भाग .५ मधील सखुबाई गाडन ते दघी रोड पयत या र याचे   

             अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणे व थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .३१६) भाग .३० दापोड  मधील िशतळादेवी सन नं.६ ते रे वे लाईनकडे जाणारा   

             र ता अ ावत प दतीने वकसीत करणे. 
वषय .३१७) पंपळे सौदागर आर ण .३७१ व येथील  उ ानात थाप य वषयक कामे  

             करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .३१८) 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 यावत प दतीने  

             वकसीत करणे. 
वषय .३१९) भाग .१८ म ये पोटस कॉ ले स बांधणे. 
वषय .३२०) टे को र यावर ल इले ॉिनक सदन चौकातील सी ड  वक ं द करणे व नाला  

             बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अ युअड इं ज.स हसेस  

             यांची क प यव थापन स लागार हणून िनयु  करणेबाबत. 
वषय .३२१) डांगे चौक येथे रोटर /दुमजली उ डाणपुल बांधणे या कामांअंतगत डांगे चौक  
             येथे ेड सेपरेटर बांधणेचे कामास सुधा रत खचास मा यता व सुधा रत  

             शासक य मा यता िमळणेबाबत.. 
वषय .३२२) टे को र यावर ल बालाजीनगर येथे सी ड  वक बांधणे व इतर अनुषंिगक  

             वषयक कामे करणेकामी मे.अ युड इं ज.स हसेस यांची क प यव थापन  

             स लागार हणून िनयु  करणेबाबत. 
वषय .३२३) टे को र यावर ल गवळ माथा ते से चुर  ए का कंपनी पयत सेवा र ते  
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             वकसीत करणेकामी मे. एश स इं ज. ा िल यांची क प यव थापन  

             स लागार हणून िनयु  कर याबाबत. 
वषय .३२४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड)नुसार अवलोकनाथ  

             ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३२५) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड)नुसार अवलोकनाथ  

             ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३२६) . .१८ मधील मोरया हॉ पीटल ते यशोपुरम ीज पंपर  िचंचवड िलंक रोड  

             अबन ट डझाईन नुसार वकसीत करणे व अंतगत व ुत वषयक कामे. 
वषय .३२७) नट स ाट िनळू फुले रंगमं दर व सांगवी फाटा येथील भुयार माग ्  येथे  
             सीसीट ह  यं णा बस वणे. 
वषय .३२८) छ पती िशवाजी महाराज उ ान सांगवी करसंकलन वभाग कासारवाड  येथे  

             सीसीट ह  यं णा बस वणे. 
वषय .३२९) वेताळ महाराज मं दर सांगवी बाळासाहेब िशतोळे वमींगपुल सांगवी काळूराम  

             जगताप विमंगपुल सांगवी, बाबासाहेब आंबेडकर जलतरणतलाव कासारवाड   

             येथे सीसीट ह  यं णा बस वणे. 
वषय .३३०) आई उ ान फुगेवाड ,दापोड  व िसतांगण उ ान कासारवाड  येथे सीसीट ह   

             यं णा बस वणे. 
वषय .३३१) िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS)   

             ृह क पामधील र ते दु ती व डांबर करण करणे. 
वषय .३३२) शै णक सहल आयोजनाबाबत. मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा  

             ताव. 
वषय .३३३) मा.महापािलका सभा ठराव .५९४ वषय .११ मधील भाग .३ मोशी 
             च-होली येथील सँड वक कॉलनी,िस द  वनायक नगर येथे टँकर ारे   

             पाणीपुरवठा करणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३३४) सहल क ाचे आर णाबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३३५) ठराव .३८२० म ये दु ती करणे.- मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा  

             ताव. 
वषय .३३६) मा. थायी सिमती ठराव .७६३२ द.२१./१०/२०२० बाबत.- मा.राज  लांडगे,  

             मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३३७) भाग .८ क रता नागर  सु वधा क  िमळणेबाबत –  मा.राज  लांडगे,   

             मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३३८) म.फुले ंथालयास मनपाची जागा िमळणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.िशतल  

             िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३३९) गुलाब पु प उ ाना या जागेवर आंतररा ीय गुलाब उ ान तयार करणेबाबत  

             अनुभवी स लागार नेमणे.- मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३४०) पंपर  येथील फुलबाजाराचा दघकालीन भाडेकरार करणेबाबत.- मा.राज   

             लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
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वषय .३४१) मनपा जागेवर ल होड ज जा हरातीचे ह क देणेबाबत.- मा.राज  लांडगे,   

             मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३४२) शहरातील म हला बचत गटांना यां या यव थापनेचे िश ण मा वम या  

             धत वर देणेबाबत.- मा.शिशकांत कदम, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव 

वषय .३४३) मा. थायी सिमती ठराव .4332 द.12/2/2019 र  करणेबाबत.-  

             मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय .३४४) महापािलके या ाथिमक शाळेतील व ा या माणे मा यिमक शाळेतील  

             व ा याना शालेय वहया खरेद  क न य  येणा-या खचास मा यता  

             देणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३४५) शहरातील वकास कामांची नागर कांना मा हती हावी हणून भाग तरावर  

             िस द साठ  ड जटल ंटबोड लाव यास मा यता िमळणेबाबत.- मा.राज   

             लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३४६) मे.वेदांत एंटर ायझेजस या जा हरात सं थेस जा हरात होड ज उभार यासाठ   

             मा यता िमळणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३४७) आयुव दक वनौषधी उ ान देखभाल संर णाचे कामकाजाबाबत.- मा.राज   

             लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३४८) साईसेवा एं टर ायझेस यांना कपडे धुलाई यांचे वखचाने अ याधुिनक लॉ   
             उपकरणे बस वणे व वा षक देखभाल दु ती क न घे यास मा यता  
             देणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३४९) मदत व बचाव कायासाठ  सा ह य उपल ध क न  देणेबाबत.- मा.राज   

             लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३५०) ठराव .8553 द.22/2/2021 म ये दु ती हो याबाबत.- मा.राज  लांडगे,  

             मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .३५१) ाथिमक िश ण वभागाचे सन २०२०-२१ कर ता लेखािशषावर आिथक तरतूद  
             उपल ध हो याबाबत.- मा.शिशकांत कदम, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय .३५२) बालनगर  को वड सटरचे मुदतवाढ बाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे  

             यांचा ताव. 
वषय .३५३) मा यिमक िश ण वभागा या उव रत शाळांम ये सीसीट ह  यं णा उभारणे. 
वषय .३५४) रेड ओ टेशनवर अभय योजनेची चार व िस द  करणे.- मा.राहुल कलाटे,  

             मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
वषय .३५५)  मशानभूमीम ये गरम पा याची यव था करणेबाबत.- मा.िशतल िशंदे, मा.राज   
             लांडगे यांचा ताव.   
वषय .३५६)   मशानभूमीतील धुरामुळे होणारे वायु दुषण कमी करणेसाठ  करावया या   

             उपाययोजनेबाबत.- मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव.   
वषय .३५७) टेशनर  पुरवठा करणेबाबत. - मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव.   

 
---------- 
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मा. थायी सिमती सभा कायप का .२०८ द.१७/०२/२०२१ चा  
सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
 
ठराव मांक – ८५८०                              वषय मांक – ०१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान 

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

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४३/२०२१, द.२२/०१/२०२१ 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम मांक ७ अ वये 

मनपाच े पेठ .३ मोकळ  जागा .२ उ ान इं ायणीनगर भोसर  उ ान देखभाल करणे  कामाबाबत 

मे. वामी ववेकानंद म हला वयं.सेवा सह.सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा र. .२२,९४,४००/- 

(अ र   र. .बावीस  लाख  चौ-या णव  हजार चारशे  फ )  पे ा -३३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर 

दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .१५,३७,२४८/-  (अ र  र. .पंधरा लाख सदतीस हजार 

दोनश  अठठेचाळ स  फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन 

करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८५८१                              वषय मांक – ०२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/३३४/२०२०, द.२१/१०/२०२० 

       वषय - Covid 19 Jumbo Facilities Center उभारणेबाबतचा िनधी िमळणेबाबत..  

वषय .२ द र  दाखल करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८५८२                              वषय मांक – ०३ 

दनांक – २६/०२/२०२१      

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.अपणा डोके, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  
        वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२२  

               द.२८/०१/२०२१  

वषय .३ द र  दाखल करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ८५८३                              वषय मांक – ०४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .उ ान/६/का व/८५/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक ३ अ वये 
मनपाचे ह े ीय कायालयांतगत भाग .३० मधील व वध उ ाने देखभाल करणे कामाबाबत 

ी.संतोष पांडुरंग पसे  या ठेकेदारांची िन वदा र. .६३,०९,६००/- (अ र   र. . ेस  लाख नऊ 
हजार सहाशे फ )  पे ा -२७.९९%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  
येणारा खच र. .४५,४३,५४२/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख  ेचाळ स  हजार पाचश े

बेचाळ स  फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा 
क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५८४                              वषय मांक – ०५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मसाभां/५/का व/१३३/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       वषय- ऑटो ल टर DCH संचिलत पश हॉ पीटल यांचे अित र  मनु य बळाबाबत..  

वषय .५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८५८५                              वषय मांक – ०६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/६६०/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23/36/2020-21 अ वये सन 2020-21 क रता भाग 

.१६ म ये मामुड  भागातील डांबर  र याची दु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी मे.वीणा 
ए टर ायजेस िन.र. .40,73,205/- (अ र  र. . चाळ स लाख याह र हजार दोनश े पाच फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,98,855/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,98,855/- पे ा 36.36% कमी हणजेच र. .25,44,871/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .31,638/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .26,50,859/- 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 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 – ८५८६                              वषय मांक – ०७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .उ ान/६/का व/६८/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक ४ अ वये 

मनपाच े ह े ीय कायालयांतगत भाग .३२ मधील व वध उ ाने देखभाल करणे  कामाबाबत 

मे. ेरणा  यटस  या ठेकेदारांची िन वदा र. .७०,८३,९६०/- (अ र   र. .स र लाख याऐंशी  हजार 

नऊशे साठ  फ )  पे ा -३२.३१%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र. .४७,९५,१३२/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख  पं या णव  हजार एकश ब ीस फ ) माणे 

वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व 

य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५८७                              वषय मांक – ०८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३७/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/21/2020-21 अ वये . .२६ 
पंपळे िनलख गावठाण प रसरात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.आर.सी.साळंुके इ ाटेक िन.र. .29,94,865/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
चौ-या नव हजार आठशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,60,515/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,60,515/- पे ा 23.51% कमी हणजेच र. .22,64,498/- + रॉय ट  चाजस 
र. .54,133/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .23,52,981/- 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 – ८५८८                              वषय मांक – ०९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३३/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/75/2020-21 अ वये . .२३ 
म ये ना यांना बेड ंग करणे, िभंतीची दु ती करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी 
मे.राजकुमार रामचं  िशंदे िन.र. .41,02,043/- (अ र  र. . एकेचाळ स लाख दोन हजार 
ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,94,093/- वर िन वदा 

दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,94,093/- पे ा 
24.05% कमी हणजेच र. .31,09,464/- + रॉय ट  चाजस र. .40,141/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .7,950/- = एकुण र. .31,57,555/- 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 – ८५८९                              वषय मांक – १० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३४/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/20/2020-21 अ वये . .२६ 
पंपळे िनलख येथील वशालनगर, जगताप डेअर  व प रसरात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अजय अ नील जाधव िन.र. .29,98,863/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख अठया नौ हजार आठशे ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,64,513/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,64,513/- पे ा 31.57% कमी हणजेच र. .20,28,616/- + 

रॉय ट  चाजस र. .52,437/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .21,15,403/- 

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 – ८५९०                              वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१३०/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/15/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 
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मनपा या इमारती व आर णाचे सुधारणा करणेकामी मे.राजकुमार रामचं  िशंदे 
िन.र. .29,99,988/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे अ याऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,62,088/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,62,088/- पे ा 23.89% कमी 
हणजेच र. .22,54,445/- + रॉय ट  चाजस र. .8,683/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,900/- 

= एकुण र. .23,01,028/- 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 – ८५९१                              वषय मांक – १२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१४०/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/39/2020-21 अ वये . .२१ 
मधील व वध र यांवर थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.चेतक संभाजी िशंदे 
िन.र. .40,94,290/- (अ र  र. .चाळ स लाख चौ-या नव हजार दोनशे न वद फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,59,940/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,59,940/- पे ा 36.2% कमी हणजेच 
र. .25,90,242/- + रॉय ट  चाजस र. .19,364/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण 
र. .26,43,956/- 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 – ८५९२                              वषय मांक – १३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/८१/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/15/2020-2021 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .31,32 जुनी सांगवी व नवी सांगवी  भागात आव यकतेनुसार DI पाईपलाईन व HDPE 

लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.भराटे क शन िन.र. .29,85,425/- (अ र  
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र. .एकोणतीस लाख पं याएंशी  हजार चारशे  पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .29,85,425/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,85,425/- पे ा 21.2% कमी हणजेच र. .23,52,515/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .23,53,734/- 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 – ८५९३                              वषय मांक – १४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१५८/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/२०२०-
२०२१ अ वयेमनपाचे ह तील व वध (िस नल असलेले व िस नल नसलेले) व जा त वदळ चे 
चौक येथील वहातूक यव थेकामी ठेकेदार  प तीने ॅ फक पोिलसांचे मदतीकर ता “ ॅ फक 
वाडन” िनयु  करणे या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ रोजीचे कामगार क याण 
वभागाकड ल व अंतगत लेखा प र ण वभागाकड ल दनांक ०१/०२/२०२१ रोजी या 
अिभ यानुसार व मा.आयु ां या द.११/०२/२०२१ या मा य तावाने ई िन.नो. .१/२०२०-
२०२१ या िन वदेम ये मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  
ा.िल.या सं था L1 ठरलेले आहे. ई.िन.नो. .२०२०-२०२१ या ई िन वदेस मे.नॅशनल िस यु रट  

स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. या सं था L1 असलेने १७५ “ ॅ फक 
वाडन” दो ह  L1 सं थांम ये वभागून देणे आव यक आहे.  L1 सं थांम ये १७५ “ ॅ फक वाडन” 

वभाग यास मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांना ८८ “ ॅ फक वाडन” व मे.सैिनक इंटेिलज स 
ड िस यु रट  ा.िल. यांना ८७ “ ॅ फक वाडन” िनयु चे आदेश देणे आव यक आहे.मे. नॅशनल 

िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांनी कामगार क याण 

वभागाकड ल प  जा. . काक/२१३/ २०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये िस द करणेत आले या माहे 

जुल ै २०२० रोजीच े माणे मुळ वेतन र. .११,५००/-, वशेष भ ा र. .५४९५/- येणा-या भ यांसह व 

सेवाशु क िनरंक असे एकूण र. .२२८७६.९९ दर सादर केलेले आहे. दनांक १७/१२/२०१९ रोजीच ेप ाने 

सनद  लेखापाल ी. व प िचंगळे यांनीसदर ल कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  असे कळ वल ेआहे. 

यानुसार L1 िन वदाकारास मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस वमे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  

ा.िल. यांना खालील त यात दश वले माणे “ ॅ फक वाडन” कमचार  होत आहेत. 
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वर ल नमुद केले माण े मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस वमे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  

ा.िल.यांना वर ल त यात नमुद केलेनुसार कमचार  पुरवून “ ॅ फक वाडन” कमचार  यांना माहे 

जानेवार  व जुल ै म ये होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने 

कळ वलेस य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस तसेच “ ॅ फक वाडन” कमचार  गैरहजर 

अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर 

दवसांच ेवेतन कपात करणेस, “ ॅ फक वाडन” गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना आढळ यास 

या दवसाच े वेतन कपात केले जाईल. िन वदाधारकाने िनयु  केलेला “ ॅ फक वाडन” कमचार  

कामास स म नसलेला आढळून आलेस याचा मेहनताना म.न.पा अदा करणार नाह  याची पगार 

अदायगीची जबाबदार  ठेकेदाराची राह ल. गैरहजर “ ॅ फक वाडन” कमचा-यांच ेएकूण वेतनावर १०% 

अित र  दंड अकारणेत येईल. नेमणूक या ठकाणी झोपलेला “ ॅ फक वाडन” आढळ यास ित 

“ ॅ फक वाडन” ित दनी र. .२००/- दंड व “ ॅ फक वाडन” कमचा-यांने पुण गणवेश प रधान न 

के यास ित दन र. .१००/- दंड आकार यात येईल व गैरहजर च े माण कमी हावे हणून दर िते 

महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे. िन वदेतील अट .४७ अ वये िन वदेचा कालावधी थम 

१ वषाचा असेल कामासाठ  एक वषाचा करारनामा करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने 

समाधानकारक र या काम झा यास/के यास व तसा मा.सहा.पोिलस आयु , शासन पंपर  िचंचवड 

वाहतूक शाखा व मु य सुर ा अिधकार  यांनी समाधानकारक अहवाल दलेस पुढ ल येक  एक वष 

या माणे यापुढ ल २ वषासाठ  िन वदा क या न राब वता मा.आयु  व मा. थायी सिमती यांचे 
मा येतेने नवीन करारनामा करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प पेपर न याने 

घेणेत येईल अस ेएकूण या िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी राह ल व पुढे िन वदेतील अट .४७ नुसार 

कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५९४                              वषय मांक – १५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१५९/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स . 
२/४/२०२०-२०२१ (‘अ’ व ‘फ’ भाग) या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ रोजी या कामगार 
क याण वभागाकड ल व लेखा वभागाकड ल दनांक २१/०१/२०२१ रोजी या अिभ यानुसार 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार/ नाव “ ॅ फक वाडन” 

ित कमचार   

ित माह एकूण  

वेतन 

कामाचा कालावधी 

१) मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ८८ २२८७६.९९ 
०१/०३/२०२१  ते 

२८/०२/२०२२ पयत 

२) मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  
ा.िल. ८७ २२८७६.९९ 

०१/०३/२०२१  
ते२८/०३/२०२२ पयत
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मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस, मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. व 
मे.एम.के.फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल. या सं था L1 ठरले या आहेत. िन वदा अट  शत नुसार 
अट मांक ५० नुसार ई.िन.नो. .२/१/२/३/४/२०२०-२०२१ या सव िन वदम ये िन वदाकारक 

L1 ठरलेस या िन वदाकारास वर नमुद िन वदपैक  फ  एकाच िन वदेचे कामकाज आदेश 
दे यात येईल असे नमुद केलेले आहे यानुसार मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक 
इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. या सं थानी दनांक ०३/०२/२०२१ रोजी ‘अ’ व ‘फ’ भागा 
ऐवजी अ य भागाम ये कामकाज करणेची तयार  दश वलेली आहे. तर  दो ह  सं थां या 
प ाचा वचार करता ‘अ’ व ‘फ’ भागाचे कामकाज आदेश मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस 
ा.िल. या सं थेस देणे यो य राह ल. मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल. यांनी कामगार क याण 

वभागाकड ल प  जा. .काक/२१३/२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये िस द करणेत आले या माहे 

जुल ै२०२० रोजीच े माणे मुळ वेतन र. .११,५००/-, वशेष भ ा र.  ५४९५/-, येणा-या भ यांसह व 

सेवाशु क िनरंक असे एकूण र. .२२८७६.९९ सादर केलेला आहे. दनांक १७/१२/२०१९ रोजीच ेप ाने 

सनद  लेखापाल ी. व प िचंगळे यांनी सदर ल कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  असे कळ वल ेआहे. 

यानुसार L1 िन वदाकारास मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल यांना खालील त यात दश वले 

माणे कमचार  होत आहेत. 
 
 
 
 

       
 
 
       वर ल नमुद केले माणे मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल यांचेकडून ३१५ रखवालदारांचे 
“मदतनीस” कमचार  पुरवून माहे जानेवार  व जुलै म ये होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स 

कामगार क याण वभागाने कळ वलेस य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस तसेच 

रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास यांच े मािसक वेतनास म ह याच े २६ 

दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांच े वेतन कपात करणेस, रखवालदारांचे 
“मदतनीस” गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना आढळ यास या दवसाच ेवेतन कपात केले 
जाईल तसेच िनयु  केलेला “मदतनीस” कमचार  कामास स म नसलेला आढळून आलेस याचा 
मेहनताना म.न.पा अदा करणार नाह .गैरहजर दवसा या र कमेवर १०% अित र  दंड अकारणेत 

येईल. झोपलेला “मदतनीस”आढळ यास ित “मदतनीस” ित दनी र. .२००/- दंड व गणवेश प रधान 

न के यास ित “मदतनीस” ित दन र. .१००/- दंड आकार यात येईल व गैरहजर च े माण कमी हावे 

हणून दर िते महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे तसेच ठेकेदार  पद दतीने िनयु  कमचार  

गैरवतन करताना अथवा म पान,अमली पदाथ व नशापान क न कामावर आलेस यांचेवर शास कय 

िनयमा माणे कडक कायवाह  क न सदर कमचा-यास कामाव न कमी करणेत येईल व ती कमचार  

(कायवाह  कर यात आलेला “मदतनीस”) र. .५०००/- चा दंड िन वदाकारास अकारणेत येईल. 

िन वदेतील अट .४५ अ वये िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल कामासाठ  एक वषाचा 
करारनामा करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने समाधानकारक र या काम झा यास/के यास व 

तसा मु य सुर ा अिधकार  यांनी अहवाल दलेस पुढ ल येक  एक वष या माणे यापुढ ल २ 

वषासाठ  िन वदा क या न राब वता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांच ेमा येतेने नवीन करारनामा 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार/ नाव 
रखवालदारांचे 
“मदतनीस” 

ित कमचार   ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१ मे.एमके फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल ३१५ २२८७६.९९ 
०१/०३/२०२१  ते 

२८/०२/२०२२ पयत 



24 
 

करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प पेपर न याने घेणेत येईल अस ेएकूण या 
िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी राह ल. िन वदाकाराने िन वदा सादर करताना सादर केले या 
कागदप ांम ये काह  टु  आढळ यास सदर सं थेवर िनयमाधीन कायवाह  करणेत येईल. िन वदेतील 

अट -शत  या अिधन राहून थम (१) एक वष कामकाजास व य  येणा-या खचास मा यता देणेस व 

पुढे िन वदेतील अट .४५ नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५९५                              वषय मांक – १६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१६०/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .२/४/ 
२०२०-२०२१ ‘ब’ व ‘ग’ भाग या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ रोजी या कामगार क याण 
वभागाकड ल व दनांक २१/०१/२०२१ रोजी या लेखा वभागाकड ल अिभ यानुसार मे.नॅशनल 
िस यु रट  स ह सेस व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल.या सं था L1 ठरले या आहेत. 
िन वदा अट  शत नुसार अट मांक ५० नुसार ई.िन.नो. .२/१/२/३/४/२०२०-२०२१ या सव 

िन वदम ये िन वदाकारक L1 ठरलेस या िन वदाकारास वर नमुद िन वदपैक  फ  एकाच 
िन वदेचे कामकाज आदेश दे यात येईल असे नमुद केलेले आहे. यानुसार मे.नॅशनल िस यु रट  
स ह सेस या सं थेने दनांक ०३/०२/२०२१ रोजी या प ाने ‘ब’ व ‘ग’ भागाम ये कामकाज 
करणेची तयार  दश वलेली आहे व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल.या सं थेने दनांक 

०३/०२/२०२१ रोजी या प ाने ‘ड’ व ‘ह’ या भागाम ये कामकाज करणेची तयार  दश वलेली 
आहे तर  सदर दो ह  सं थे या प ाचा वचार करता ‘ब’ व ‘ग’ भागाचे कामकाज आदेश 
मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस या सं थेस देण ेयो य राह ल. मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस 

यांनी कामगार क याण वभागाकड ल प  जा. . काक/२१३/२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये िस द 

करणेत आले या माहे जुल ै २०२० रोजीच े माणे मुळ वेतन र. .११,५००/, वशेष भ ा र. .५४९५/- 

येणा-या भ यांसह व सेवाशु क िनरंक असे एकूण र. .२२८७६.९९ दर सादर केलेला आहे. दनांक 

१७/१२/२०१९ रोजीच ेप ाने सनद  लेखापाल ी. व प िचंगळे यांनीसदर ल कामकाजास जी.एस.ट  लागू 

नाह  अस ेकळ वले आहे. यानुसार L1 िन वदाकारास मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांना खालील 

त यात दश वले माणे कमचार  होत आहेत. 
 
 
 
 

 
 
 

वर ल नमुद केले माण े मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांचेकडून ३१५ रखवालदारांचे 
“मदतनीस”कमचार  पुरवून माहे जानेवार  व जुल ैम ये होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स 

कामगार क याण वभागाने कळ वलेस य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस तसेच 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार/ नाव 
रखवालदारांचे 
“मदतनीस” 

ित कमचार   ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१ मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ३१५ २२८७६.९९ 
०१/०३/२०२१  ते २८/०२/२०२२ 

पयत 
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रखवालदारांचे “मदतनीस”कमचार  गैरहजर अस यास यांच ेमािसक वेतनास म ह याच े२६ दवसांनी 
भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांच े वेतन कपात करणेस, रखवालदारांच े “मदतनीस” 

गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना आढळ यास या दवसाच े वेतन कपात केले जाईल तसेच 

िनयु  केलेला “मदतनीस” कमचार  कामास स म नसलेला आढळून आलेस याचा मेहनताना 
म.न.पा अदा करणार नाह . गैरहजर दवसा या र कमेवर १०% अित र  दंड अकारणेत येईल. 

झोपलेला “मदतनीस” आढळ यास ित “मदतनीस” ित दनी र. .२००/- दंड व गणवेश प रधान न 

के यास ित “मदतनीस” ित दन र. .१००/- दंड आकार यात येईल व गैरहजर च े माण कमी हाव े

हणून दर िते महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे तसेच ठेकेदार  पद दतीने िनयु  कमचार  

गैरवतन करताना अथवा म पान, अमली पदाथ व नशापान क न कामावर आलेस यांचेवर शास कय 

िनयमा माणे कडक कायवाह  क न सदर कमचा-यास कामाव न कमी करणेत येईल व ती कमचार  

(कायवाह  कर यात आलेला “मदतनीस”) र. .५०००/- चा दंड िन वदाकारास अकारणेत येईल. 

िन वदेतील अट .४५ अ वये िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल कामासाठ  एक वषाचा 
करारनामा करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने समाधानकारक र या काम झा यास/के यास व 

तसा मु य सुर ा अिधकार  यांनी अहवाल दलेस पुढ ल येक  एक वष या माणे यापुढ ल २ 

वषासाठ  िन वदा क या न राब वता मा.आयु  व मा. थायी सिमती यांच ेमा येतेने नवीन करारनामा 
करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प पेपर न याने घेणेत येईल अस ेएकूण या 
िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी राह ल. िन वदाकाराने िन वदा सादर करताना सादर केले या 
कागदप ांम ये काह  ुट  आढळ यास सदर सं थेवर िनयमाधीन कायवाह  करणेत येईल. िन वदेतील 

अट -शत  या अिधन राहून थम (१) एक वष कामकाजास व य  येणा-या खचास मा यता देणेस व 

पुढे िन वदेतील अट .४५ नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५९६                              वषय मांक – १७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१६१/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड लई िन वदा नोट स . 
२/४/२०२०-२०२१ (‘ड’ व ‘ह’ भाग) या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ रोजीचे कामगार 
क याण वभागाकड ल व लेखा वभागाकड ल दनांक २१/०१/२०२१ रोजी या अिभ यानुसार व 
मा.आयु ां या दनांक ११/०२/२०२१ या मा य तावाने ‘ड’ व ‘ह’ भागासाठ  मे.नॅशनल 
िस यु रट  स ह सेस ह  सं था पा  ठरत आहे परंतू ई िन.नो. .२/१/२/३/४/२०२०-२०२१ या 
िन वदमधील िन वदा अट .५० नुसार एकाच िन वदेचे कामकाज आदेश दे यात येणार असलेने 
दनांक ०३/०२/२०२१ रोजीचे प ाने मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांनी ‘ब’ व ‘ग’ 

भागाम ये कामकाज करणेची तयार  दश वलेली असलेने मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. 
हया सं थेने दनांक ०३/०२/२०२१ रोजी या प ाने ‘ड’ व ‘ह’ भागाम ये L1 या दराने 
कामकाज करणेस तयार असलेने मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. या सं थेस ‘ड’ व ‘ह’ 

भागाचे कामकाज आदेश देणे यो य राह ल.  मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. ह  सं था L1 
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या दराने कामकाज करणेस तयार असलेने कामगार क याण वभागाकड ल प  

जा. .काक/२१३/२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये िस द करणेत आले या माहे जुल ै२०२० रोजीचे 
माणे मुळ वेतन र.  ११,५००/-, वशेष भ ा र. .५४९५/-, येणा-या भ यांसह व सेवाशु क िनरंक असे 

एकूण र. .२२८७६.९९ असा दर असलेने व दनांक १७/१२/२०१९ रोजीच े प ाने सनद  लेखापाल 

ी. व प िचंगळे यांनी सदर ल कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  अस े कळ वल े आहे. यानुसार 

मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. यांना खालील त यात दश वले माणे कमचार  होत आहेत. 
 

       

 

 

        वर ल नमुद केले माण े मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. यांचेकडून ३१५ 
रखवालदारांच े “मदतनीस” कमचार  पुरवून माहे जानेवार  व जुल ै म ये होणा-या (महागाई 
भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ वलेस य  या तारखेपासून दर 
वाढ लागू करणेस तसेच रखवालदारांच े“मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास यांचे मािसक 
वेतनास म ह याच े२६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांच ेवेतन कपात 
करणेस, रखवालदारांचे “मदतनीस” गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना आढळ यास या 
दवसाच े वेतन कपात केल े जाईल तसेच गैरहजर दवसा या र कमेवर १०%अित र  दंड 
अकारणेत येईल. झोपलेला “मदतनीस” आढळ यास ित “मदतनीस” ित दनी र. .२००/- दंड 
व गणवेश प रधान न के यास ित “मदतनीस” ित दन र. .१००/- दंड आकार यात येईल 
व गैरहजर च े माण कमी हावे हणून दर िते महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे 
तसेच ठेकेदार  पद दतीने िनयु  कमचार  गैरवतन करताना अथवा म पान, अमली पदाथ व 
नशापान क न कामावर आलेस यांचेवर शास कय िनयमा माणे कडक कायवाह  क न सदर 
कमचा-यास कामाव न कमी करणेत येईल व ती कमचार  (कायवाह  कर यात आलेला 
“मदतनीस”) र. .५०००/- चा दंड िन वदाकारास अकारणेत येईल. िन वदेतील अट .४५ 
अ वये थम(१) िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल कामासाठ  एक वषाचा करारनामा 
करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने समाधानकारक र या काम झा यास/के यास व तसा 
मु य सुर ा अिधकार  यांनी अहवाल दलेस पुढ ल येक  एक वष या माणे यापुढ ल २ 
वषासाठ  िन वदा क या न राब वता मा.आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा येतेने नवीन 
करारनामा करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प पेपर न याने घेणेत 
येईल असे एकूण या िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी राह ल. िन वदाकाराने िन वदा सादर 
करताना सादर केले या कागदप ांम ये काह  ुट  आढळ यास सदर सं थेवर िनयमाधीन 
कायवाह  करणेत येईल. िन वदेतील अट -शत  या अिधन राहून थम(१) एक वष कामकाजास 
व य  येणा-या खचास मा यता देणेस व पुढे िन वदेतील अट .४५ नुसार कायवाह  
करणेस मा यता देणेस तसेच ई िन वदा नोट स . २/४/२०२०-२१ अ वये ‘अ’ व ‘फ’ 
भाग, ‘ब’ व ‘ग’ भाग, ‘क’ व ‘ई’ भाग व ‘ड’ व ‘ह’ या भागांतगत १०५ ाथिमक 

शाळां या सुर ेकामी जनरल िश ट म ये येक ाथिमक शाळेसाठ  एक रखवालदार 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार/नाव रखवालदारांचे “मदतनीस” 
ित कमचार   ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१ मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. ३१५ २२८७६.९९ 

०१/०३/२०२१  ते 
२८/०२/२०२२ 

पयत 
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मदतनीस असे एकूण १०५ रखवालदार मदतनीस या या भागा या िन वदा ा  सं थेमाफत 
िनयु  करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ८५९७                              वषय मांक – १८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१६२/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स . 
२/४/२०२०-२०२१ ‘क’ व ‘ई’ भाग या िन वदम ये दनांक १५/०१/२०२१ रोजी या कामगार 
क याण वभागाकड ल, दनांक २१/०१/२०२१ रोजी या लेखा वभागाकड ल अिभ यानुसार व 
दनांक ११/०२/२०२१ रोजी या मा. आयु  यांचेकड ल मा य तावाने मे.नॅशनल िस यु रट  
स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. या सं था L1 ठरले या आहेत. 
िन वदा अट  शत नुसार अट मांक ५० नुसार ई.िन.नो. .२/१/२/३/४/२०२०-२०२१ या सव 
िन वदम ये िन वदाकारक L1 ठरलेस या िन वदाकारास वर नमुद िन वदपैक  फ  एकाच 
िन वदेचे कामकाज आदेश दे यात येईल असे नमुद केलेले आहे. यानुसार ‘क’ व ‘ई’ या 
भागाम ये मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. या 

सं था L1 ठरले या आहेत तसेच मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस या सं थेने दनांक 
०३/०२/२०२१ रोजी ‘ब’ व ‘ग’ भागाम ये कामकाज करणेची तयार  दश वलेली आहे तर  सदर 
सं थे या प ाचा वचार करता ‘क’ व ‘ई’ भागाचे कामकाज आदेश मे.सैिनक इंटेिलज स ड 
िस यु रट  ा.िल.या सं थेस या सं थेस देणे यो य राह ल. मे.सैिनक इंटेिलज स ड 
िस यु रट  ा.िल. यांनी कामगार क याण वभागाकड ल प  जा. . काक/२१३/२०२० दनांक 
११/०८/२०२० अ वये िस द करणेत आले या माहे जुल ै२०२० रोजीचे माणे मुळ वेतन र.  

११,५००/-, वशेष भ ा र.  ५४९५/- येणा-या भ यांसह व सेवाशु क िनरंक अस े एकूण 
र. .२२८७६.९९ दर सादर केलेला आहे. दनांक १७/१२/२०१९ रोजीच ेप ाने सनद  लेखापाल 
ी. व प िचंगळे यांनीसदर ल कामकाजास जी.एस.ट  लागू नाह  अस ेकळ वल ेआहे. यानुसार 

L1 िन वदाकारास मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांना खालील त यात 
दश वले माणे कमचार  होत आहेत. 

 

 

 

      वर ल नमुद केले माणे मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांचेकडून ३२३ 

रखवालदारांच े“मदतनीस” कमचार  पुरवून माहे जानेवार  व जुल ैम ये होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष 

भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ वलेस य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस 

तसेच रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास यांच ेमािसक वेतनास म ह याच े२६ 

दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर दवसांच े वेतन कपात करणेस, रखवालदारांचे 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार/ नाव 
रखवालदारांचे 
“मदतनीस” 

ित कमचार   ित 
माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१ मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. ३२३ २२८७६.९९ 
०१/०३/२०२१  ते 

२८/०२/२०२२ पयत 
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“मदतनीस” गैरहजर अथवा बेिश त वतणूक करताना आढळ यास या दवसाच ेवेतन कपात केले 
जाईल तसेच िनयु  केलेला “मदतनीस” कमचार  कामास स म नसलेला आढळून आलेस याचा 
मेहनताना म.न.पा अदा करणार नाह .गैरहजर दवसा या र कमेवर १०%अित र  दंड अकारणेत 

येईल. झोपलेला “मदतनीस” आढळ यास ित “मदतनीस” ित दनी र. .२००/- दंड व गणवेश 

प रधान न के यास ित “मदतनीस” ित दन र. .१००/- दंड आकार यात येईल व गैरहजर च े माण 

कमी हावे हणून दर िते महा अित र  दंड र. .५०००/- कपात करणे तसेच ठेकेदार  पद दतीने 

िनयु  कमचार  गैरवतन करताना अथवा म पान, अमली पदाथ व नशापान क न कामावर आलेस 

यांचेवर शास कय िनयमा माणे कडक कायवाह  क न सदर कमचा-यास कामाव न कमी करणेत 

येईल व ती कमचार  (कायवाह  कर यात आलेला “मदतनीस”) र. .५०००/- चा दंड िन वदाकारास 

अकारणेत येईल. िन वदेतील अट .४५ अ वये िन वदेचा कालावधी थम १ वषाचा असेल कामासाठ  

एक वषाचा करारनामा करणेत येईल, सदर कालावधीम ये सं थेने समाधानकारक र या काम 

झा यास/के यास व तसा मु य सुर ा अिधकार  यांनी अहवाल दलेस पुढ ल येक  एक वष या माणे 

यापुढ ल २ वषासाठ  िन वदा क या न राब वता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांच ेमा येतेने 

नवीन करारनामा करणेत येईल व यानुसार कामाची अनामत र कम, टॅ प पेपर न याने घेणेत येईल 

असे एकूण या िन वदेचा तीन वषाचा कालावधी राह ल. िन वदाकाराने िन वदा सादर करताना सादर 

केले या कागदप ांम ये काह  ुट  आढळ यास सदर सं थेवर िनयमाधीन कायवाह  करणेत येईल. 

िन वदेतील अट -शत  या अिधन राहून थम(१) एक वष कामकाजास व य  येणा-या खचास 

मा यता देणेस व पुढे िन वदेतील अट .४५ नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५९८                              वषय मांक – १९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/१९३/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/01/2020-2021 अ वये भाग .११ मधील 

वामी ववेकानंद हॉल ते थरमॅ स चौकाकडे जाणा-या र याच ेकाँ ट करण करणेकामी मे.पीसीसी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .11,46,60,740/- (अ र  र. .अकरा कोट  सेहचाळ स लाख साठ हजार 

सातशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .11,37,46,240/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,37,46,240/- 

पे ा 10.00% कमी हणजेच र. .10,23,71,616/- + रॉय ट  चाजस र. .13,12,676/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .9,14,500/- = एकुण र. .10,45,98,792/- 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 – ८५९९                              वषय मांक – २० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .आमुका/२/का व/२७/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       आरो य मु य कायालयामाफत जा हर िनवेदन .१/२०२०-२१ िस द क न दघीगांव 
येथील मु लम दफनभूमीत दैनं दन साफसफाई करणे, दफनभूमीं या आतील प रसराची देखभाल 
दु ती करणे, मयत पासची न द घेणे इ. कामासाठ  काळजीवाहक पुर वणे या कामासाठ  अज 

माग व यात आले होते. ा  ०७ + ०१ अजापक  ०३ सं था पा  ठर याने, द.०८/०१/२०२१ रोजी 
संबंिधत पा  सं थांच े ितिनधी यांच े सम  िच ठ दारे  पंपर - िचंचवड मु लम वे फेअर अँ ड 

क तान ईदगाह  किमट , नेह नगर  यांचे नांव अंितम कर यात आले.   याचा तपिशल पुढ ल माणे- 
अ  दफनभूमी पा  सं थेचे नांव 

१    दघी मु लम दफनभूमी  पंपर -िचंचवड मु लम वे फेअर ऍ ड ईदगाह किमट , नेह नगर 

 वर ल सं थेस माहे जुल ै ते डसबर २०२० या कालावधीतील शासन िनणयानुसार 

अकुशल कामागारांच े कमान वेतन दराने, भ व यात शासनाकड ल आदेशा वये याम ये होणा-
या वाढ सह दरमहा ०४  काळजीवाहकांचे ०३ वषासाठ  अंदाजे र. .३४,१६,६८८/- (अ र  
र. .चौतीस लाख सोळा हजार सहाशे अ याऐंशी फ ) अथवा याकामी येणारे य  खचास, 

भ व यात शासनाकड ल आदेशा वये कमान वेतन दरात वाढ/घट झा यास, सदरची वाढ/घट 

देणे/घेणेस, यांच े बरोबर करारनामा करणेस,  महारा  महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६००                               वषय मांक – २१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – क े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .क ेका/पापु/०७/का व/१५/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      सन २०१८–१९ क रता नेह नगर प र े ातील पा या या टा यांचे प रचालन करणे  व 
करकोळ दु तीची कामे करणे या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.शुभम उ ोग.” यांना  दनांक 
०१/०७/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२म हने हणजेच दनांक 
३०/०६/२०२० पयत होती. सदर कामात नेह नगर, व ठलनगर,  खराळवाड , गांधीनगर, 

उ मनगर, गोकुळ हॉटेल प रसर, ए पायर इ टेट प रसर, नाणेकर चाळ, संततुकारानगर, 

महेशनगर, व लभनगर, फुलेनगर, कासारवाड , लांडेवाड ,  इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण 
यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या कामाचा समावेश 

आहे. याकामास मुळ शास कय मा यता र. .१,२०,००,०००/- एवढ  आहे. सदर कामास 
र. .७५,०९,८८१/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव .४९१३  द.२७/०६/२०१९ मा यता घे यात 

आलेली आहे. अशा कार या कामाची िन वदा या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल 

कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळेसंपूण भारत 
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देशात Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  

थांबलेली होती.  तथा प अशा कार या नवीन कामाची िन वदा या पूण करणेस कालावधी लागणार 

आहे. यामुळे नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन न याने कामाचा आदेश देईपयत पाणीपुरवठा 
सुरळ त ठेव यची आव यकता पाहता अशा प र थतीत पाणीपुरव या या दैनं दन अ याव यक 

सेवेसाठ  हॉ ह ऑपरेशन क रता स थतीत चालू कामाच ेठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांच ेमाफत काम 

क न घेणेत येत आहे. याक रता मजूरांच े वेतन देणे आव यक आहे. सबब याकामी भाववाढ फरक व 

वाढ व कामाच े खचास हत येणार  र. .९१,२३,५५१/- व मुळ िन वदा खचाच े मा यतेची 
र. .८४,१०,९५७/- असा एकुण र. .१,७५,२१,८९७/- इतका खच होणार आहे. सदर िन वदेचा दर 

२५.०१% कमी अस याने मनपाच े खचात बचत होणार आहे.  मे.शुभम उ ोग यांचेमाफत चालू 

असले या वाढ व खच र. .९१,२३,५५१/- ला मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६०१                               वषय मांक – २२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – क े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .क ेका/पापु/०७/का व/१६/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       सन २०१८–१९ क रता अजमेरा प र े ातील पा या या टा यांचे प रचालन करणे  व 
करकोळ दु तीची कामे करणे या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.सिमप स ह सेस यांना 
 द.१८/०७/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच 
द.१७/०७/२०२० पयत आहे. सदर कामात मासुळकर कॉलनी, अजमेरा, हाडा मोरवाड , 
अमृते र कॉलनी, आयु  बंगला, लालटोपी नगर, कापसे चाळ, ढमाले चाळ  इ. प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे 
या कामाचा समावेश आहे. याकामास मुळ शास कय मा यता र. .१,००,००,०००/- एवढ  आहे. 
सदर कामास र. .३६,५०,९१९/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव .४९११ द.२७/०६/२०१९ 
मा यता घे यात आलेली आहे. अशा कार या कामाची िन वदा या जानेवार  २०२० म ये 
राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) 
साथी या रोगामुळेसंपूण भारत देशात Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण 
अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  थांबलेली होती. तथा प अशा कार या नवीन कामाची 
िन वदा या पूण करणेस कालावधी लागणार आहे. यामुळे नवीन कामाची िन वदा या 
पूण होऊन न याने कामाचा आदेश देईपयत पाणीपुरवठा सुरळ त ठेव यची आव यकता पाहता 
अशा प र थतीत पाणीपुरव या या दैनं दन अ याव यक सेवेसाठ  हॉ ह ऑपरेशन क रता 
स थतीत चालू कामाच े ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांच ेमाफत काम क न घेणेत येत आहे. 
याक रता मजूरांच े वेतन देणे आव यक आहे. सबब याकामी भाववाढ फरक व वाढ व कामाच े
खचास हत येणार  एकुण र. .२१,६०,५४८/- व मुळ िन वदा मा यता र. .४०,८९,४४६/- ध न 
एक त सुधा रत खच र. .६२,४९,९९४/- इतका खच होणार आहे. सदर िन वदेचा दर २७.०१% 
कमी अस याने मनपाच े खचात बचत होणार आहे. मे.सिमप सव सेस यांचेमाफत चालू 
असले या कामाचा वाढ व खचास र. .२१,६०,५४८/-(अ र  र. .एकवीस लाख साठ हजार 
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पाचशे आ ठेचाळ स फ ) मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८६०२                               वषय मांक – २३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – क े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .क ेका/पापु/०७/का व/१७/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       सन २०१८–१९ क रता पांजरपोळ प र े ातील पा या या टा यांच ेप रचालन करणे  व 
करकोळ दु तीची कामे करणे या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे. ी.बापदेव महाराज 
वंयमरोजगार सेवा सं था सह.सं था मया”.यांना  दनांक ०१/०७/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. 

सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच दनांक ३०/०६/२०२० पयत होती. सदर कामात 
च पाणी वसाहत, धावडे व ती, गुळवे व ती, भगत व ती, हावेली हॉटेल प रसर, शा ी चौक 
हुता मा चौक आळंद  रोड, अ य नगर, आनंदनगर इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण 

यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या कामाचा समावेश 
आहे. याकामास मुळ शास कय मा यता र. .१,५०,००,०००/- एवढ  आहे. सदर 

कामास र. .६०,७६,५०५/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव .४९१२  द.२७/०६/२०१९ मा यता 
घे यात आलेली आहे. अशा कार या कामाची िन वदा या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली असून 

पुढ ल कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण 

भारत देशात Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  

थांबलेली होती. तथा प अशा कार या नवीन कामाची िन वदा या पूण करणेस कालावधी लागणार 

आहे. यामुळे नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन न याने कामाचा आदेश देईपयत पाणीपुरवठा 
सुरळ त ठेव यची आव यकता पाहता अशा प र थतीत पाणीपुरव या या दैनं दन अ याव यक 

सेवेसाठ  हॉ ह ऑपरेशन क रता स थतीत चालू कामाच ेठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांच ेमाफत काम 

क न घेणेत येत आहे. याक रता मजूरांच े वेतन देणे आव यक आहे. सबब याकामी भाववाढ फरक व 

वाढ व कामाच े खचास हत येणार  र. .३२,००,३४२/- व मुळ िन वदा खचाच े मा यतेची 
र. .६८,०५,८४९/- असा एकुण र. .१,००,०६,१९१/-  इतका खच होणार आहे. सदर िन वदेचा दर 

२७.००% कमी अस याने मनपाच े खचात बचत होणार आहे. सबब मे. ी.बापदेव महाराज 

वंयमरोजगार सेवा सं था सह.सं था मया”. यांचेमाफत चालू असले या कामाचा वाढ व खच 

र. .३२,००,३४२/- (अ र  र. .ब ीस लाख तीनशे बेचाळ स फ ) ला मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६०३                               वषय मांक – २४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२८३/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/49/2020-21 अ वये भाग .2 
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जाधववाड  मधील व ठल मणी मं दर चौक ते िशव र यापयत र यालगतचा फुटपाथ 
वकसीत करणेकामी मे.लोकेश वामन भुरे िन.र. .41,37,078/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
सदोतीस हजार अ याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,64,778/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .40,64,778/- पे ा 34.91% कमी हणजेच र. .26,45,764/- + रॉय ट  चाजस 
र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .27,27,392/- 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 – ८६०४                               वषय मांक – २५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२८५/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/91/2020-21 अ वये भाग .९ 
मासुळकर प रसरातील र यांचे अ यावत प तीने डांबर करण करणेकामी मे.भगवंत 
क शन िन.र. .37,49,934/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे चौतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,76,184/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,184/- पे ा 
31.99% कमी हणजेच र. .25,00,173/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .25,99,576/- 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 – ८६०५                               वषय मांक – २६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१५२/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/66/2020-21 अ वये . .२४ 
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म ये एम.पी.एम. प दतीने र ते वकसीत करणेकामी मे.ए.एफ. मंजाळकर िन.र. .44,62,032/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख बास  हजार ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .43,94,682/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,94,682/- पे ा 35.1% कमी हणजेच र. .28,52,149/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,15,192/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण र. .30,34,691/- 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 – ८६०६                               वषय मांक – २७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .आमुका/११/का व/२३/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .  
10/1/2019-20 अ वये पं.िचं.महानगरपािलका मु य इमारत, एलबीट  कोठारे, 8 े ीय कायालये, 

मनपाचे सव करसंकलन कायालये इ याद  ठकाणी डास, माशा, घुशी/उंद र, झुरळ, या ठकाणी 
डास, मा या, ढेकूण, झुरळ, उंद र/घुशी इ याद चा उप व होवू नय,े यावर ितबंधा मक 
उपाययोजना हणून  पे ट कं ोल करणे या कामासाठ  मे. ी पे ट कं ोल स वसस यांचा 
अंदाजप क य र. .26,50,016/- रकमेपे ा  र. .38.98% कमी  हणजेच र. .16,16,959/- या दराने 
नेमणुक करणे, याकामी यां याशी आव यक अट /शत चा करारनामा क न २ वष 
कालावधीसाठ  यांची नेमणुक करणे, कामाचा आदेश देण,े तसेच याकामी   येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६०७                               वषय मांक – २८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जािन/२/का व/२७२/२०२१, द.१६/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/94/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील काळभोरनगर व इतर प रसरात  जलिन:सारण 

वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.िशवम 

एंटर ायजेस िन.र. .44,99,950/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे प नास फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,950/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,950/- पे ा 14.6% कमी हणजेच 

र. .38,42,957/- + रॉय ट  चाजस र. .10,690/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .38,53,647/- 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 – ८६०८                               वषय मांक – २९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२८७/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/85/2020-21 अ वये  भाग .९ मासुळकर 

कॉलनी यशवंतनगर, उ मनगर प रसरात  हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.भगवंत 

क शन िन.र. .37,49,955/- (अ र  र. . सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे पंचाव न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,76,205/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,205/- पे ा 31.99% कमी हणजेच 

र. .25,00,187/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण 

र. .25,99,590/- 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 – ८६०९                               वषय मांक – ३० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मसाभां/५/का व/१४६/२०२१, द.१३/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारत सरकार तसेच रा य शासनाने कोरोना वषाणू Covid-19 ादुभाव रोख यासाठ  

रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच, २०२० पासून लागू क न अिधसूचना 
िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागू क न रा ीय आप ी 
घो षत क न कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोखणेकर ता मनपा या वतीने हाळंुगे बालेवाड  टे डयम, 

 आकुड  पंपर  िचंचवड इं ज. कॉलेज,  Balaji Law College, Tathawade, DY Patil College Girls 
Hostel, Ravet, KSB Chowk- BSNL (Ladies Hostel), Boys Hostel, Moshi,  Ladies Hostel - 
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Indrayani Nagar  व  Indira College, Wakad येथ े Covid Care Centre (CCC)   सु   कर यात 

आलेले असून माहे जुल ै२०२० व माहे डसबर २०२०  या कालावधीत केले या हाऊस कंपींग कामाकर ता 
मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांना कमान वेतन दराने वेतन  अिधक केमीकल व सा ह यापोट  या माणे 

र. .९७,६९,९४७/- (अ र  र. .स या णव लाख एकोणस र हजार नऊशे स ेचाळ स फ ) चे खचास 

तसेच माहे डसबर २०२०   पासून पुढ ल कालावधीत कमान वेतन दरा माणे अिधक केमीकल व 

सा ह यापोट  येणा-या खचास काय र मा यता घे याची कायवाह  वभागामाफत कर यात येणार 

अस याने मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६१०                               वषय मांक – ३१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१६७/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/60/02/2020-21 अ वये . .२४ 

मधील आर ण .६२८ खेळाच े मैदानात िसंथेट क ॅक बांधणे व उव रत थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.ड .एस.कुलकण  िन.र. .97,49,802/- (अ र  र. .स या नव लाख एकोणप नास हजार 

आठशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .97,30,952/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .97,30,952/- पे ा 26.78% 

कमी हणजेच र. .71,25,003/- + रॉय ट  चाजस र. .67,137/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .18,850/- = एकुण र. .72,10,990/- 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 – ८६११                               वषय मांक – ३२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य अ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३०/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/2/2020-21 अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीत देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  (सन २०२०-२१ 
कर ता) M/s.SHREE GANESH CONSTRUCTION िन.र. .67,49,966/- (अ र  र. .सदुस  लाख 

एकोणप नास हजार नऊशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .67,33,366/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .67,33,366/- पे ा 23.86% कमी हणजेच र. .51,26,785/- + रॉय ट  चाजस र. .3,424/- 
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मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .51,46,809/- 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 – ८६१२                               वषय मांक – ३३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३०२/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/109/2020-21 अ वये  भाग .९ मासुळकर 

कॉलनी, यशवंतनगर, उ मनगर, अजमेरा मु य र यालगत कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 

थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .70,49,948/-(अ र  र. .स र 

लाख एकोणप नास हजार नऊशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .69,97,148/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .69,97,148/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .44,78,874/-+रॉय ट  चाजस र. .7,208/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .45,38,882/- 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 – ८६१३                               वषय मांक – ३४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३०१/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/111/2020-21 अ वये भाग .9 खराळवाड  

व इतर ठकाणी कलर पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवगंगा 
क शन िन.र. .61,47,246/- (अ र  र. .एकस  लाख स ेचाळ स हजार दोनशे सेहचाळ स फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,23,796/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,23,796/- पे ा 35.99% कमी हणजेच 

र. .39,19,842/- + रॉय ट  चाजस र. .84,379/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,450/- = एकुण 

र. .40,27,671/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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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 – ८६१४                               वषय मांक – ३५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३०३/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/113/2020-21 अ वये भाग .९ म ये 

खराळवाड , नेह नगर व आव यक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .74,99,265/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव 

हजार दोनशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,78,815/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,78,815/- पे ा 
35.99% कमी हणजेच र. .47,87,189/- + रॉय ट  चाजस र. .30,953/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .20,450/- = एकुण र. .48,38,592/- 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 – ८६१५                               वषय मांक – ३६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/६८४/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/70/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ से. .२९ मधील भाजीमंडई प रसर वकिसत करणेकामी मे.एच.एम.क शन 

िन.र. .56,22,840/- (अ र  र. .छ प न लाख बावीस हजार आठशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .56,05,190/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .56,05,190/- पे ा 23.65% कमी हणजेच र. .42,79,563/- + 

रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,650/- = एकुण र. .42,97,213/- 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 
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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 – ८६१६                               वषय मांक – ३७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क मु य/३०४/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/103/2020-21 अ वये भाग .६ मधील 

लांडगे व ती, महादेवनगर व प रसरातील र यांची डांबर करणाने सुधारणा करणेकामी मे.लाणावळा 
क शन कं. िन.र. .44,97,605/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स या नव हजार सहाशे पाच फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,96,455/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,96,455/- पे ा 15.53% कमी हणजेच 

र. .37,13,686/- + रॉय ट  चाजस र. .5,042/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,01,150/- = एकुण 

र. .38,19,878/- 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 – ८६१७                               वषय मांक – ३८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क मु य/३१५/२०२१, द.१६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/86/2020-21 अ वये भाग .९ मासुळकर 

कॉलनी पर सरातील र यांच े डांबर करण व देखभाल दु ती करणेकामी मे.भगवंत क शन 

िन.र. .37,49,939/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे एकोणचाळ स फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,76,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,189/- पे ा 31.99% कमी हणजेच र. .25,00,176/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .25,99,579/- 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 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 – ८६१८                               वषय मांक – ३९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग मु य/१७३/२०२१, द.१६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/44/2020-21 अ वये . .२१ 
पंपर गाव प रसरातील व वध ग यांच े े िम स प दतीने काँ ट करण करणेकामी मे.युवराज द ोबा 
वाघेरे िन.र. .40,15,143/- (अ र  र. .चाळ स लाख पंधरा हजार एकशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,80,793/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,80,793/- पे ा 27.99% कमी हणजेच र. .28,66,569/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,08,549/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .30,09,468/- 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 – ८६१९                               वषय मांक – ४० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग मु य/१७८/२०२१, द.१७/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/70/2020-21 अ वये . .२७ 

येथील र यांच ेहॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या िन.र. .41,14,788/- 

(अ र  र. .एकेचाळ स लाख चौदा हजार सातशे अ ठेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .40,48,388/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .40,48,388/- पे ा 30.6% कमी हणजेच र. .28,09,581/- + रॉय ट  चाजस 

र. .32,226/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .29,08,207/- 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 – ८६२०                               वषय मांक – ४१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड मु य/१७७/२०२१, द.१७/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/24/2020-21 अ वये . .२८ 

पंपळे सौदागर व रहाटणी येथील ड .पी. व नॉन ड .पी. र यांच े हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .29,99,966/-  (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार 

नऊशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,25,616/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,25,616/- पे ा 30.6% कमी 
हणजेच र. .20,30,378/- + रॉय ट  चाजस र. .7,350/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = 

एकुण र. .21,12,078/- 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 – ८६२१                               वषय मांक – ४२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान 

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

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/५०/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम मांक १ अ वये मनपाचे 
सी.ड .सी. लॉट १ व ३ येथील उ ानांची   देखभाल करणे कामाबाबत मे.जनसेवा वयं.सेवा.सह.सं था 
मया. या ठेकेदारांची िन वदा र. .३४,४१,६००/- (अ र  र. .चौतीस  लाख ए केचाळ स  हजार सहाशे  

फ ) पे ा -३३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 

र. .२३,०५,८७२/- (अ र  र. .तेवीस लाख पाच हजार आठशे बहा र फ ) माणे वकृत क न 

िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे 

खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६२२                              वषय मांक – ४३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान 

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च धे   

संदभ – मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/५१/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा.उप आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक ८ अ वये 
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मनपाच े पेठ .४ मोकळ  जागा .२ उ ान मोशी देखभाल कामाबाबत मे.जनसेवा वयं.सेवा सह. 

सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा र. .४३,०२,०००/- (अ र   र. . ेचाळ स  लाख दोन  हजार  फ ) 

पे ा -३४.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 

र. .२८,३९,३२०/- (अ र  र. .अठठावीस लाख एकोणचाळ स हजार तीनशे वीस  फ ) माणे वकृत 

क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे 

खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६२३                               वषय मांक – ४४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – करआकारणी व  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/का व/२०/२०२१, द.१५/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 127 व 128 मधील तरतूद नुसार कर 

संकलन वभागामाफत शहरातील इमारती व जिमनींवर कर आकारणी करणेत येते.  कर संकलन 
मु य कायालयाअंतगत 16 वभागीय कायालयामाफत 8 े य कायालयांचे िनयं णात कर 
आकारणी वषयक कामकाज करणेत येत आहे. अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 कराधान 

िनयम मधील िनयम 5 म ये िमळकतधारकान े नवीन/ वाढ व बांधकाम के यास बांधकाम पूण 

झा याच े 15 दवसा या आत आयु ास लेखी नोट स देणेची तरतूद आहे.  यानुसार िमळकतधारक 

यांचेकडून ा  झालेली लेखी नोट स अथवा करसंकलन वभागाकड ल गट मुख यांना िनरंतर 

तपासणी व स ह णात आढळून येणा-या िमळकतींवर कर आकारणी करणेत येते. िमळकतीची कर 

आकारणी करतेवेळ  िमळकतीचा वापर (िनवासी/ बगरिनवासी /इ याद ), बांधकाम दजा, िमळकतीचा 
य  वापर सु  के याचा दनांक (आकारणी दनांक) व एकूण े फळ वचारात घेऊन कर आकारणी 

करणेत येते. अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 कराधान िनयम मधील िनयम 7 मधील 

तरतूद नुसार िन त केले या ती चौरस फूट करयो यमू य दराने वशेष नोट स िमळकतधारकास 

बजा व यात येते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 कराधान िनयम 

मधील िनयम 7 मधील तरतूद नुसार मा.आयु  सो यांना [िमळकतीचा वापर (िनवासी/ बगरिनवासी / 
इ याद ), बांधकाम दजा या बाबी वचारात घेऊन] ती चौरस फूटाच ेकरयो य मू य दर ठर व याच े

अिधकार आहेत.  यानुसार सन 1990-1991, 1992-1993, 2002-2003, 2006-2007, 2008-2009, 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014व अंितमत: 2015-2016 या आिथक 

वषाम ये करयो य मू याच े ती चौरस फूट दरात वाढ कर यात आलेली आहे.  या आिथक वषाम ये 

करयो यमू याचे ती चौरस फूट दराम ये वाढ कर यात आली आहे, यापुढ ल कालावधीत आढळून 

आले या िमळकतींनाच सदर दर लागू कर यात आलेले आहेत. यापूव  आकारणी झाले या 
िमळकतींना करयो यमू याच ेबदल केले या दरानुसार कर आकारणी करणेत आलेली नाह .  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8िनयम 20मधील तरतूद नुसार (20(1)(क) – 

कोण याह  करयो यमू याची आ ण यावर आधारले या आकारणीची र कम वाढवून कंवा कमी 
क न) जु या िमळकतींच े करयो यमू याम ये दु तीची तरतूद आहे.  यामुळे जु या व नवीन 

िमळकतींचे करयो यमू य व बलाम ये मो या माणात असलेली तफावत कमी क न याम ये 
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सुसू ता येणे आव यक अस याने खालील नमूद केलेनुसार कायवाह  करणेत येत आहे.  

1.      महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 7(1) मधील 

तरतूद नुसार महानगरपािलके या काय े ातील िमळकतींवर िमळकतीचे करयो य मु य 
िन त करणेकामी करयो य मू या या वा षक भाडे दरातून 10% सूट वजा जाता 
करयो य मू याचे ती चौरस फुट दर लागू करणेची तरतूद आहे. 

2.        महारा  शासनाचे चिलत रेड रेकनरनुसार मागील वषा या वा षक मू य दरात यावष  
साधारणत: 0 ते 10% वाढ झालेली आहे.  

3.       स या नवीन िमळकतींचे व जु या िमळकतींचे कर आकारणीनुसार बलामधील मो या 
माणात येणार  तफावत कमी करणे आव यक आहे. परंतु जु या िमळकतींना आज 

रोजी या हणजेच सन 2020-2021 या आिथक वषाचे दर लागू केले असता, करयो य 
मु यात खूप मो या माणात वाढ होत आहे.  सबब जु या िमळकतीं या करयो य मु य 
दरात अचानक खूप मो या माणात वाढ होऊ नये हणून याच े पुनमु यांकन 
करणेकामी सन 2021-2022 या आिथक वषाचे ती चौरस फूट दराचे 50% हणजेच 
िन मा दर लागू करणेत येत आहे.  तसेच जु या आकारणी झाले या िमळकतींचे 
करयो यमु य दरात मो या माणात वाढ न हो याचे ीने सन 2020-2021 क रता 
महारा  शासनाने िस द केले या रेड  रेकनरमधील िमळकतींचे वयोमानानुसार घसारा 
काढणेकामी वापर यात येणार  ट केवार  वचारात घेणेत येत आहे. (उदा. 0 ते 2 वष 
घसारा – 0%, 3 ते 5 वष घसारा – 5%, ..... 21 ते 30 वष घसारा – 30%) परंतु जु या 
िमळकतींना अशा कारे पुनमु यांकन केले असता, सन 2005-2006 नंतर या 
िमळकतीं या करयो य मु यात (-) उणे वाढ होत अस यामुळे केवळ सन 2005-2006 

पूव या सव जु या िमळकतीं या करयो यमु या या दराचे पुनमु यांकन वर ल माणे 
कर यात येत आहे व सन 2006-2007 व 2006-2007 पासून पुढ ल सव िमळकतींचे 
पुनमु यांकन करताना या या वष या करयो यमु य दराम ये घसारा न देता 
सरसकट 5 ट के दरवाढ क न कर यात येत आहे. 

4.       सन 2021-2022 या आिथक वषापासून हणजेच  दनांक 01 ए ल 2021 पासून वर ल 
तावानुसार अंमलबजावणी करणेत येत आहे.  

5.        महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20(2) म ये नमूद 
केलेनुसार िनयम 15(2) माणे सव संबंिधतांना त ार/ हरकत घेणेकामी 21 

दवसापयतची लेखी वशेष नोट स देय राह ल. 
6.        व हत मुदतीत त ार/हरकत ा  झा यास िनयम 16, 17 व 18 नुसार कायवाह  करणे.  

त ार िनकालात काढलेनंतर दले या िनणयानुसार व या िमळकतधारकांनी 
त ार/हरकत दाखल केलेली नाह  अशा िमळकतींचे करणी आव यक ती अंितम 
कायवाह  (िनयम 18) क न कर आकारणीची न द आकारणी पु तकात (असेसमट 
र ज टरला) घेऊन िमळकत कर संगणक णालीम ये न द  घेणेत येईल. 

7.      अशा सव िमळकतधारकां या करयो यमू याचा ट पा वचारात घेऊन मा.महापािलका 
सभेने िन त केले या दरानुसार कराचे बल तयार करणे व संबंिधतांना बजा वणेची 
कायवाह  करणेत येईल. 
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8.        वर ल माणे पुनमु यांकन त ा सोबत सादर केलेला आहे.  
      सन 2021-2022 या वषाक रता महारा   महानगरपािलका अिधिनयम करण 8 िनयम 7 

चे तरतूद नुसार सन 2021-2022  पासून करयो य मू याचे ित चौरस फुट दराम ये  वाढ करणे 
व करण 8  िनयम 20  मधील तरतूद नुसार सन 2021-2022 पासून जु या िमळकतींचे 
करयो यमू याचे पुनमु यांकन करणेकामी मा.आयु  यांची मागणी असली तर ,  पंपर  
िचंचवड शहराम ये को वड महामार मुळे नाग रकांचे मोठया माणात आिथक नुकसान झालेले 
आहे. या बाबीचा वचार करता मनपा ह तील िमळकतीं या करयो य मु यात वाढ करणे 
नाग रकांवर अ यायकारक ठरेल. या तव महापािलका ह तील कोण याह  िमळकतीं या 
करयो य मु यात कोण याह  कारची दरवाढ कर यात येऊ नये. पुव माणेच करआकारणी 
चालू ठेवणेस व सदर ताव द र  दाखल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६२४                              वषय मांक – ४५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/४४/२०२१, द.१६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       रा ीय आयु व ान आयोग यांचेकडे MS Orthopedics या अ यास मातील र  जागे या 
मा यतेसाठ  रा ीय आयु व ान आयोग, नवी द ली यांना र. .८८,५००/- (अ र  र. . अ याऐंशी 
हजार पाचशे फ ) व महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच 

हजार फ ) अस े एकुण र. .९३,५००/- (अ र  र. . या नव हजार पाचशे फ ) इतके 

आरट जीएस/एनईएफट / आयएमपीएस ारे अदा करणेस व सदरचा खच यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकड ल “पी.जी.आय. वायसीएमएच पसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व 

व ापीठ इ. च ेशु क भरणे” या लेखािशषातील र. .१,५०,००,०००/- मधुन खच  टाकणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६२५                              वषय मांक – ४६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – ह े य, व ुत 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ व/का व/३०/२०२१, द.१७/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या वाय.सी.एम. णालयामधील फायर फायट ंग यं णेचे फायर ऑड ट करणे 
आव यक आहे. याबाबत मा. ज हािधकार  तथा अ य , ज हा आप ी यव थापन ािधकरण, 
पुणे यांचेकड ल प  .आ. य. ा.२६/२०२१ द.११.०१.२०२१ अ वये कळ वणेत आले आहे क , 

नागर  थािनक वरा य सं था व वशेष िनयोजन ािधकरण यां या काय े ातील सावजिनक 
वापरा या व लोकांची वदळ असणा-या इमारतींचे (उदा.िसनेमा हॉल, ना यगृह, णालये, 
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शै णक, वा ण यक यापार  संकुले, मॉ स, तारां कत हॉटे स, मोठ  यावसाियक कायालये इ.) 
ठकाणचे अ नसुर ा यव थेचे प र ण (फायर ऑड ट) करणे बंधनकारक आहे. सदर 

कामाक रता सन २०२०-२१ या मुळ अंदाजप कात शासक य मा यता घेणेत आलेली नाह  व 
सदर कामाक रता आव यक तरतुद ठेवणेत आलेली नाह . परंतू सदरच ेकाम, मा. ज हािधकार  
यांचेकड ल प ानुसार ाधा याने करणेबाबत सुचना देणेत आले या अस याने, तातड ने करणे 
आव यक आहे. सदर कामाक रता Maharastra Fire Prevention Services Govt.Of Maharashtra 

यांचेकड ल परवाना धारक व फायर से ट  ऑड ट कर याचा ५ ते १० वषाचा अनुभव असणा-या 
एज सीकडून कोटेशन प तीने काम क न घेणेस व तावात नमुद केले या परवानाधारक 
एझ सीकडून कोटेशन मागवून येणा-या लघु म दरास फॉम नं.२२ प तीने र. .२,९७,३६०/- 
(अ र  र. .दोन लाख स या नव हजार तीनशे साठ फ ) एवढा खच कोटेशन मागवुन येणा-
या लघु म दर ा  होणा-या एज सीला अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६२६                              वषय मांक – ४७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – ह े य, आरो य 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .ह ेका/आ-५/का व/७७/२०२१, द.१७/०२/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े य काय े ात तीन चाक  ( डझेलवर 
चालणारे) चार र ा टे पो वाहन इंधन व वाहनचालकासह भा याने घेणेकामी िन वदा नोट स 
.1/2019-20 नुसार िस  करणेत येवून िन वदा दर माग व यात आले होते. या िन वदा 

उघड याबाबत मा. े य अिधकार  यांनी दनांक 18/7/2019 रोजी मा यता द याने या 
उघडणेत  आ या याम ये मे.जयराम क स शन यांनी अंदाजप क य र. .८,३६,१६०/- वर 
सुधार त  ित दन टँ पो र. .611.71 हा लघु म दर द याने  सदरचा दर मा य कर यात 
आलेला आहे. व यास मा. थायी सिमती ठराव ं .५११७ द.३१/७/२०१८ यानुसार मे.जयराम 
क शन यांचे कडून वह त नमु यातील द.19/8/2019 रोजी िसलबद करारनामा क न घेवून 
कामाचा आदेश .ह ेका/आ-3/का व/ 521/2019 द.22/8/2019 अ वये (23/08/2019 ते दनांक 

22/08/2020) देणेत आलेले आहे. मे.जयराम कं स शन यांची औ णीक धुराकरणा कर ता टे पो 
भाडयाने  वाहनचालकासह पुर वणे बाबत या कामाची मुदत  द.२२/८/२०२० रोजी संपु ात आली होती. 
कोरोना को वड १९ चा  ादुभाव मोठया माणात वाढत आहे. यातच पावसाळा सु  असून ड यू, 

मले रया िचकन गुणीया  व हवताप या संसगज य आजारांचा ादुभाव वाढणेची श यता होती. 
यामुळे भागातील नाग रकांच े आरो य हता या  दु ीने दैनं दन औ णीक  धुर कर करणे गरजेचे 

होते. या अनुषांगाने मे.जयराम क शन यांना द.२३/८/२०२० ते २३/०२/२०२१ पयत  सहा म हने 

कर ता  िन वदेचे जु या दराने मुदत वाढ दे यात आलेली होती.  तथा प सदर कामाची न याने  िन वदा 
या  सु  असून पार पाडावयास काह  कालावधी  जाणार अस याने स याचे  िन वदेच ेकाम करणारे  

मे.जयराम क शन यांना पुढ ल  िन वदा या पुण होई पयत अथवा ०३ म हने मुदत वाढ देणे 

बाबत तावीत करणेत येत असून संबंिधत ठेकेदार हे यांनी यापूव  दलेला िन वदा दर ित टे पो 
ित दन र. .६११.७१ या दरानुसार काम कर यास तयार अस याच े यांना वचारणा केली असता 
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द.१६/२/२०२१ चे प ाअ वये  यांनी होकार  दलेला  आहे. यांनी तयार   दश वले माणे  यांना 
द.२३/०२/२०२१ पासून काम कर यास आदेश देणेत आलेला आहे. सदर कामासाठ  मूळ करारना यास 

अिधन राहून  पुढ ल तीने म हने कालावधी करता र. .१,९०,८५४/- (अ र  र. .एक लाख न वद हजार 

आठशे चौप न फ ) (६११.७१ दर x २६ दवस   x  ४ – टे पो  x  ३ म हने) अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६२७                              वषय मांक – ४८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड मु य/१८२/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/31/2020-21 अ वये . .२८ 

पंपळे सौदागर गावठाणातील यायामशाळा वकसीत करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायझेस 

िन.र. .29,99,951/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे एकाव ण फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,77,451/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,77,451/- पे ा 18.5% कमी हणजेच 

र. .24,26,623/- + रॉय ट  चाजस र. .7,774/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,500/- = एकुण 

र. .24,56,897/- 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 – ८६२८                              वषय मांक – ४९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – आप ी यव थापन  

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .आप. या/०१/का व/५२/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       को वड-१९ आजाराचा वाढता ादूभाव व पाऊस काळामधील अितवृ ी यामुळे उ वणार  
पूर थती व नैसिगक आप ीचा वचार करता, तसेच पुरिनयं ण चे कामकाजाचे आव यकता 
वचारात घेता आप ी यव थापन मनपाची वैधािनक जबाबदार  अस यामुळे ी.ओम काश 
ब हवाल यांना १ दवस सेवा खंड त क न द.१८/०१/२०२१ पासून पूढ ल ३ वष कालावधीकर ता 
दर वष  न याने आदेश पा रत क न दर १ वषासाठ  १० ट के मानधनवाढ माणे मुदतवाढ 
देणेस मा. आयु  यांनी मा यता दली आहे. ी.ओम काश ब हवाल, आप ी यव थापन 

अिधकार  यांना मुदत संपु ात येत असलेच े दवसानंतर १ दवस सेवा खंड त क न द.१८/०१/२०२१ 
पासून पूढ ल १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ स व या कामी येणारा य  खच र. .५,२८,०००/- 
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फ  (पूव च ेमानधन ४०,०००/- वर १० ट के मानधन वाढ हणजे दरमहा एकूण ४४०००/- x १ वष = 

५,२८,०००/-) च ेखचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६२९                              वषय मांक – ५० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .काशा/४/का व/७७/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      वाय.सी.एम.एच. येथील म यवत  औषध भांडार  वभागाच े वापरासाठ   औषध ने- आण 

करणेकामी वाहनाच े बॉड  ब ड ंग करणेसाठ  आव यक असणारे चॅसीज मे.टाटा मोटास िल. या 
कंपनीकड ल TATA 712 LPT/38 ०१ नग खरेद  क न यावर  मागील बॉड  बांधून िमळणेबाबत  

कायशाळा वभागास कळ वले  आहे.  सदर वाहन उ पाद त कंपनी मे.टाटा मोटास िल. यांचेकडून  

GEM/ शासक य दराने िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीन ेखरेद  करणेकामी येणारे 

र. .12,67,570/- (अ र  र. .बारा लाख सदोस  हजार पाचशे स र फ ) ( ा सपोट खचासह) च े

खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६३०                              वषय मांक – ५१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभ.( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/२४२/२०२१, द.१७/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभ.( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .27-08/2020-2021 अ वये कासारवाड  

उप वभागांतगत भाग .३० मधील फुगेवाड  येथील न वन शाळा इमारतीच े व ुतीकरण व अनुषंिगक 

कामे करणेकामी मे.अवधूत इले कल िन वदा र. .44,10,821/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख दहा 
हजार आठशे एकवीस फ ) पे ा -17.31% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स 

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

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

ठराव मांक – ८६३१                              वषय मांक – ५२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभ.( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/१३१/२०२१, द.१७/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभ.( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३३/०२-२०२०/२१ अ वये मंुबई पुणे र यावर ल 

िनगड  येथील मधुकर पवळे उ डाणपुल येथील रंगीत द यां या णालीत सुधारणा करणे व त ुषांिगक 
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कामे करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.इले ो मकेिन स. िन.र. .४४,६३,५४६/-(अ र  र. ,च वेचाळ स 

लाख ेस  हजार पाचशे शेहेचाळ स फ ) पे ा १४.२०% 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  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६३२                              वषय मांक – ५३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – दूरसंचार  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .दूसंचार/३/का व/२१/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       माट िसट  यित र  उव रत इतर ठकाणी सीसी ट ह  स हल स व अनुषंिगक  यं णा 
उभारणेसाठ  मनपाचे स मानिनय नगरसद य, नाग रक, पोलीस यं णा वारंवार प  े   देत आहेत. 
याकामी स लागार नेमणेसाठ  दनांक ०८/०२/२०२१ रोजी मा.आयु  क ात  सादर करणासाठ  

महारा ृ शासनाच े शासनिनणय GAD – मातंस ०८०/४/२०१४-O/O  Directorate of IT-

DIT(MH) दनांक ०९/०५/२०१९ नुसार स लागार यांस इमेल ारे  पाचारण केल ेअसता फ  मे.ई अॅ ड 

वाय एलएलपी यांच े ितिनधी उप थत राहून यांनी  सादर करण केले आहे. सदरच े क पाबाबत 

मा हती खालील माणे. 
Project Indicatives- loT/IT led smart interventions were identified to be Implemented in the 

domain of energy management,security management, building  management, & 
networking. 

 ICT-IoT led Smart INfrestructure/Asset Management Solutions: Street Light 
Automation, Advanced Metering Infrestructure, Automated Meter Reading(AMR), 
Energy Management System, Building Automation System, Demand Energy Response 
etc. 

 Smart & Intelligent Security: IoT /ICT enabled smart surveillance and AI driven 
analytics enabled decision support system 

 Networking & Data Centre Infra: LoRA, OFC. 4G, GSM networking as per the site & 
device requirements along with server compute, storage, backup etc. at PCMC’s data 
centre 

 Integrated Solution Architecture with PCMC’s Integrated Command Control Centre 
System/Platform 

Sr. Solutions No. of Locations Estimatd Cost(In 
INR) without taxes 

1 CCTV Survillance – Field Infrastructure & 
Smart Applications 180 locations 110,00,00,000 

2 Smart Energy Management – Field 
Infrastructure & Smart Applications 

Streetlights(83,000), Feeder 
Panel(1800), major PCMC Offices, 

PCMC Hospitals, Auditoriums, WTP, 
WPS, STP, SPS etc. 

30,00,00,000 

3 Building Management System – Field 
Infrastructure & Smart Applications 

PCMC HO, Hospitals (YCMH, 
Jijamata, Talera, New Bhosari) 10,00,00,000 

4 Operations Maintenance Cost for Infrastructure 
& Systems & Business Operations- 5 years   50,00,00,000 

5 Common Infrastructure will be used from existing smart city are Data Centre, Compute & Storage, Network 
Connectivity, ICCC Platform, Smart Use Cases & Dashboard 

Total 200,00,00,000 
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Scope of work for the Technology Consulting firm :- 
 The selected Consultancy firm should provide end to end smart technology 

Advisory(Iot/ICT) & Project Management Services for the tenure of 2 years for below 
mentioned solutions/domains 

 ICT-IoT led Smart Infrastructure/Asset Management Solutions” Street Light 
Automation, System, Building Automation System, Demand Energy Response etc. 

 Smart & Intelligent Security: IoT/ ICT enabled smart surveillance and AI driven 
analytics enabled decision support system 

 Networking & Data Centre Infra: LoRA, OFC, 4G, GSM networking as per the site & 
device requirements along with server compute, storage, backup etc. at PCMC’s data 
centre Integrated Solution Architecture with PCMC’s exiting Integrated Command 
Control Centre 

 Systems/Platform: use case designing, block level integrated solution architecture 
decision, assistance in defining SOP’s and workflow 

 Undertaking Feasibility survey, liaising with PCMC, Police, Police, PCSCL, existing 
Sls to name a few. 
 

Fees will be paid as per the bellow mentioned Govt of Maharashtra GR 
(Part A prPart B whichever is less in cost) 
 
 Government of Maharashtra, Director of Information Technology जीएड  मातंस080/4/2014 

Director of IT-ID (MH) dated: 01/07/2014 
1. Government of Maharashtra, Dorectorate of Information Technology Government 

Resolution No: GAD-मातंस080/4/2014-O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH) 
Mantralaya (Annexe). Mumbai – 400 032 Date: 09May, 2019 

PART A 

Sr. Role Consulting 
Charges 

No. of Man-
Months 

Man-Months 
Rate(inINR) 

without Taxes 

Total 
Amount(In 

INR) without 
Taxes 

5 IoT/ICT Expert- Onsite Managin 
Cosultant 24 3,06,900 73,65,600 

6 
Functional Expert(Requirement gathering, 

DPR, RFP, Bid Management & Project 
Management - Onsite) 

Sr. 
Consultant 24 2,77,200 66,52,800 

7 

Technology Experts (Survillance, Building 
automation, Smart Energy Manegement, 

Security Management, Data Centre, 
Integration Architecture, etc) - Offsite 

Sr. 
Consultant 24 2,77,200 66,52,800 

8 Technical Expert (Networking, Site Survey 
& Monitoring) - Onsite Consultant 24 2,47,500 59,40,000 

Total Cost (In INR) without Taxes 2,66,11,200 

 PART B  

Sr. As per the Government of Maharashtra, PWD GR dated 24th January 2017 
Project more than 10 crore INR 6.58 crore 

Total Amount(In INR) 
without Taxes 

1 Project Conceptualisation & Designing Cost – 1.5% of the Project Cost 3,00,00,000 

2 Project Management Service Cost – 2% of the Project Cost 4,00,00,000 

Total Cost (In INR) without Taxes 7,00,00,000 
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Cash Flow Statement for the project:- 
 Total Estimated Project Cost: 188cr. (CAPEX: 128cr. & OPEX: 60cr.) 
 Expected Expenditure Year 1: 37.50cr. (25% of the CAPEX value) 
 Expected Expenditure Year 2: 75.00cr. (50% of the CAPEX value) 
 Expected Expenditure Year 3: 37.50cr. (25% of the CAPEX value) 
 Expected Expenditure Year 4: 10.00cr. (7% of the OPEX value) 
 Expected Expenditure Year 5: 10.00cr. (7% of the OPEX value) 
 Expected Expenditure Year 6: 10.00cr. (7% of the OPEX value) 
 Expected Expenditure Year 7: 10.00cr. (7% of the OPEX value) 
 Expected Expenditure Year 8: 10.00cr. (7% of the OPEX  value) 
      याकामी इकड ल वभागाचे अंदाजप क याकामी खालील माणे तरतूद करणेत आली 

आहे व यापुढ ल वषाक रता लागणार आहे. 

अ  अंदाजप क य र कम 

सन २१-२२ 
क रता मंजूर 
तरतूद 

सन २१-२२ 
क रता य  
लागणार  तरतूद 

सन २२-२३ 
क रता लागणार   

तरतूद 

सन २३-२४ 
क रता 
लागणार   तरतूद 

पुढ ल ५ वषा 
क रता लागणार  
तरतूद 

१ २०० कोट  २४ कोट  ३७.५० कोट  ७५ कोट  ३७.५० कोट  ५० कोट  

         
      सबब, उपरो  माणे काम करणेस व सादर क पावर मे. .ई अँड  वाय एलएलपी यांस 
स लागार हणून नेमणूक करणेस व यापोट  येणा-या र. .२६६,११,२०० /- (अ र  र. .दोन 
कोट  सहास  लाख अकरा हजार दोनशे फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८६३३                              वषय मांक – ५४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२९१/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/1/2020-21 अ वये हे ेव ती िचंचेचा 
मळा प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.शा त अ वनाश भापकर 

िन.र. .29,85,640/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पं याऐंशी हजार सहाशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,85,640/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,85,640/- पे ा 34.99% कमी हणजेच र. .19,40,965/- + 

रॉय ट  चाजस र. .7,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,48,043/- 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 – ८६३४                              वषय मांक – ५५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२९२/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/7/2020-21 अ वये पीनगर 

सहयोगनगर प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.युिनक ेडस 

िन.र. .44,78,327/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठयाह र हजार तीनशे स ावीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,78,327/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,78,327/- पे ा 31.96% कमी हणजेच 

र. .30,47054/- + रॉय ट  चाजस र. .13,529/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .30,60,583/- 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 – ८६३५                              वषय मांक – ५६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२९३/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/10/2020-21 अ वये योतीबानगर 

प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.के.पी.क शन 

िन.र. .44,99,976/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,976/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,976/- पे ा 32.99% कमी हणजेच र. .30,15,434/- + 

रॉय ट  चाजस र. .14,687/- मटे रयल टे ट ंग चाजस     र. .0/- = एकुण र. .30,30,121/- 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 – ८६३६                              वषय मांक – ५७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२९४/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण  वभागाकड ल िन.नो. .15/51/2020-21 अ वये भाग .30 

मधील झोपडप ट  प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.िस े र 

एंटर ायजेस िन.र. .31,17,369/- (अ र  र. .एकतीस लाख सतरा हजार तीनशे एकोणस र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .31,17,369/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,17,369/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 

र. .21,82,470/- + रॉय ट  चाजस र. .9,923/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .21,92,393/- 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 – ८६३७                              वषय मांक – ५८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/२९९/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/80/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 

रावेत व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व न याने वकिसत होत 

असले या प रसरात जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 

िन.र. .59,99,955/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे पंचाव न फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,955/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,955/- पे ा 32.85% कमी हणजेच 

र. .40,28,970/- + रॉय ट  चाजस र. .21,492/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .40,50,462/- 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 – ८६३८                              वषय मांक – ५९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३००/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/97/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील आकुड  गावठाण, गंगानगर   व इतर प रसरात  

जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
मे. वजयल मी इ ा स हसेस िन.र. .89,99,501/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या नव हजार 

पाचशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,99,501/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,99,501/- पे ा 33.01% 

कमी हणजेच र. .60,28,766/- + रॉय ट  चाजस र. .19,370/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .60,48,136/- 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 – ८६३९                              वषय मांक – ६० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .काशा/३/का व/८२/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.उपआयु  करसंकलन यांचेकड ल प  .कर/मु य/३/का व/४२४/२०२० 
द.०७/१२/२०२० अ वये   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत द.१०/१२/२०२० पासून कर 
संकलन वभागामाफत िमळकत कर वसुलीसाठ  िमळकत ज ीची मोह म राब व यात येणार 
आहे. याक रता माहे माच अखेर पयत मनपाकड ल ०९ वाहने प  .कर/मु य/३/का व/ 
१४/२०२१ द.२२/०१/२०२१ अ वये ०८ वाहने द.२५/०१/२०२०पासून अशी एकून १७ वाहने 
 उपल ध क न देणे बाबत कळ वले आहेत. व मनपाकडे वाहने उपल ध नसलेस भाडेत वावर 
वाहने उपल ध क न देणेबाबत कळ वले आहे. तसेच मा.उप.आयु  थािनक सं था कर 

यांचेकड ल प . थासंक/९अ/का व/१३८/२०२० द.२०/११/२०२० अ वये थािनक सं था कर 

वभागा या नोट स/आदेश व वसुली  या कामकाजासाठ  माहे माच अखेर पयत १ वाहने उपल ध क न 

देणे बाबत कळ वल े आहे. करसंकलन व थािनक सं था कर वभागास साधारणता तीन मह ने 

कालावधीसाठ  वाहने लागणर आहेत. इतर वभागाच ेवापरातील वाहने काढून दलेस या वभागाची 
गैरसोय होणार आहे. सबब भाडेत वावर वाहने घेणे आव यक आहे. स  थतीत सुमो या कारची 
वाहने सहजासहजी भाडे त वावर उपल ध होणे श य नसलेने  या कारची तवेरा/इनो हा/झायलो 
या कारची १८ वाहने भाडेत वावर उपल ध क न घेणेकामी व सदरकामी होणारा खच कर संकलन 
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मु य कायालय यांचेकड ल “ वाहने भा याने घेणे “ या लेखािशषामधुन खच  टाकणेस मा. आयु  सो. 
यांनी द.०६/०१/२०२१ च े व द.११/०२/२०२१ च े तावा वये मा यता दलेली आहे.   तर  सदर 

कामासाठ   १८ वाहने ह ादेिशक प रवहन ािधकरण कायालय यांचेकड ल द.१७/०५/२०२० च े

दरानुसार उल ध क न घेऊन सदरच ेवाहने िमळकत कर वसुलीकामी द.१९/१/२०२१ पासून ०९ वाहने व 

द. १५/०२/२०२१ पासून ०८ वाहने तसेच थािनक सं था कर वभागा या नोट स/आदेश व वसुली  या 
कामकाजासाठ   ०१ वाहने अशी एकुण १८ वाहने उपल ध क न देणेत आलेली आहेत. ादेिशक 

प रवहन ािधकरण, तथा  ादेिशक प रवहन अिधकार  यांचेकड ल णवाह का यांचे भाडेदर  - 

प रचलन प दतीनुसार पुणे, पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक . ४८, द.१७/०५/२०२० च े

अ वये मंजूर दर खालील माणे – 

अ. . पुरवठादार / कालावधी वाहन कार 

२४ तास १०० क.मी साठ  
भाडेदर र. .        

(अवातानुकुलीत) ितवाहन 

१२ तास ५० क.मी साठ  
भाडेदर र. . 

(अवातानुकुलीत) ितवाहन 

एकुण वाहन 
सं या 

एकुण  
वाहनांसाठ  

खच र. . ित 
दन 

१. 

  

मे. ेश इंटर ायझेस, 
मोशी 

तवेरा/ 
इनो हा/झायलो ४,१००/- २,०५०/- १८ २०,५००/- 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल करसंकलन व थािनक सं था कर वभागास 
कामकाजासाठ   वाहने िमळकत कर वसुलीकामी व थािनक सं था कर वभागा या 
नोट स/आदेश व वसुली कामकाजासाठ   उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड 
यांचेकड ल द.१७/०५/२०२० चे दराप कानुसार िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट 
प तीन े मे. ेश इंटर ायझेस, मोशी  या एज सीकडुन  उपल ध क न घेणेत आले या 
द.१९/१/२०२१ पासून १० वाहनांसाठ  अंदाजे र. .१६,४०,०००/- व द.१५/०२/२०२१ पासून ०८ 
वाहनांसाठ  अंदाजे र. .८,२०,०००/- व १२ तास ५० क.मी वर ल  क.मी क रता २० . ित क.मी 
अशी अंदाजे र. .२,००.०००/-  अशी एकूण र. .२६,६४,०००/- (अ र  र. .स वीस लाख चौस  हजार 
फ ) चे खचास काया र मा यता व या माणे पुढ ल येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ८६४०                              वषय मांक – ६१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१८३/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/74/2020-21 अ वये . .२३ 

म ये जगतापनगर, साईनाथनगर, संद पनगर, ड  माट मागे व इतर भागात नवीन कलर पे हंग लॉक 

बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आकृती क शन िन.र. .28,22,102/- 

(अ र  र. .अ ठावीस लाख बावीस हजार एकशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .27,87,752/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .27,87,752/- पे ा 15.57% कमी हणजेच र. .23,53,699/- + रॉय ट  चाजस 

र. .40,282/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .24,28,331/- पयत काम क न घेणेस 
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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 – ८६४१                              वषय मांक – ६२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/१८२/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

ितबंधा मक उपाय करणे आव यक असलेने महानगरपािलके या ह तील कोरोना वषाणूचा होत 

असलेला सार रोखणे बाबत या उपाय योजनांसाठ  Inj.Remdesivir 100mg  खरेद  करणेकामी 
अ पमुदतीची ई.िन.सु. . 42/2020-21 अ वये लघु म िन वदाकार मे.ल मी मेड कल यांचेकडुन ा  

झालेला िन वदा लघु म दर र. .1051.680 ती Vials ( सव करास हत) वकृत कर यात आलेला 
असुन यानुसार 2000 Vials खरेद  करावयाच ेआहे. Inj. Ramdesivir 100mg खरेद  करणेकामी एकूण 

र. .21,03,360/-(अ र  र. .एकवीस लाख तीन हजार तीनशे साठ फ ) इत या होणा-या खचास 

मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६४२                              वषय मांक – ६३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभां/५/का व/२७९/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.उप आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाच ेसन 2020-21 चे सुधा रत व सन 2021-22 च ेमूळ अंदाजप क पु तक छपाई क न 

पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .44/2020-21 अ वये लघु म िन वदाकार मे.अिभषेक ा फ स, िचंचवड 

यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .9,99,000/- लघु म ा  झालेली असुन वकृत कर यात 

आलेली आहे. यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर 

अंदाजप क पु तक छपाई क न पुरवठा करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .9,99,000/- (अ र  

र. .नऊ लाख न या नव हजार फ ) च ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८६४३                              वषय मांक – ६४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – शासन  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/९/का व/८४/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती,सहा िश क यांची भारतीय दंड सं हता १८६० कलम 
३५४ ए, ३५४, तसेच बालकाचे लैिगंक अपराधापासून संर ण अिधिनयम, २०१२ चे ९(फ), १०, ११ 
(एक), १२ चे उ लंघन के या करणी दाखल गु ातुन मा.अित र  स  यायाधीश, पुणे यांनी  
खटला .५७८/२०१७ दनांक ०५/०९/२०१९ चे याय िनणया वये ी.आ हाट यांची िनद ष 
मु ता केलेली आहे. तथा प यांच े व द चौकशी अहवालाम ये दोषारोप शाबीत झा याने 
यांचे द.१९/१२/२०१९ अ वये सेवािनलंबन र  क न िनलबंन कालावधी वनावेतनी करणेचे 

आदेश पार त करणेत आलेला आहे. ी.आ हाट यांनी मा. थायी सिमती सभेकडे उ माणे 
केले या शा ती कारवाई व द दाखल अ पल अजानुसार मा. थायी सिमती ठराव .७६२८ 
द.१४/१०/२०२० या ठरावाचे अनुषंग़ाने खालील माणे शासनाचा अहवाल मा. थायी सिमती 
सभेपुढे सादर करणेत येत आहे.  ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती, हे मा यिमक िश ण 
वभागांतगत मा यिमक व ालय संत तुकारामनगर येथे सहा यक िश क या गट क या 
मह वा या व जबाबदार या पदावर कायरत असतांना सदर व ालयातील व ाथ नीचा 
वनयभंग,अ ील चाळे व करणी धमकावत असलेबाबत या ा  त ार नुसार ी.आ हाट 
यांचेवर भारतीय दंड सं हता १८६० कलम ३५४ ए, ३५४, तसेच बालकाच ेलैिगंक अपराधापासून 
संर ण अिधिनयम, २०१२ च े ९ (फ), १०, ११ (एक), १२ नुसार पंपर  पोलीस टेशन येथ े 

र ज टर.  ४९१/१७ द-२६/०८/२०१७ अ वये गु हा दाखल झा यांने ी.आ हाट यांना 
द.०१/०९/२०१७ या आदेशा वये सेवािनलं बत क न खातेिनहाय चौकशी सु  कर याच ेआदेश 
पार त कर यात आलेले होते. करणी ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती, सहा यक िश क यांनी 
व ालयाम ये व ालयातील व ाथ नीशी अ ील चाळे क न यांचा वनयभंग के याबाबतचे 
वृ  व वध वृ प ांम ये सार त झा याने म.न.पा.ची जनमानसातील ितमा मिलन झालेली 
आहे. करणी यांचे व द खातेिनहाय चौकशी होवुन चौकशीत यांचे व द ठेवणेत आलेले सव 
दोषारोप शाबीत झालेल ेआहे. वभाग मुख िश णािधकार  मा यिमक िश ण वभाग यांनी 
द.०९/०७/२०१८अ वये सादर केले या िशफ़ारशीयु  अहवालानुसार ी.आ हाट यांचे व द 
दोषारोप शाबीत होत असुन चौकशी अिधकार  यांच े िन कषाशी सहमत अस याचा अिभ ाय 

दलेला आहे. करणी  मा.अित र  स  यायाधीश, पुणे यांनी  दनांक ०५/०९/२०१९ च े याय 
िनणया वये ी.आ हाट यांची दाखल गु ातुन िनद ष मु ता के याने ी.आ हाट यांच े
सेवािनलंबन र  क न द.१९/१२/२०१९ च े आदेशा वये िनलंबन र  क न खातेिनहाय 
चौकशीमधील शाबीत दोषारोपानुसार िनलंबन कालावधी वनावेतनी क न सेवेत पुनः था पत 
करणेत आलेले आहे. करणी अपचार  ी.आ हाट यांनी नेमुन दले या कत यात िनतांत सचोट  
व कत यपरायणता न ठेवता, शास कय कमचा-यास अशोभनीय ठरेल अस े उदधृत गैरवतन 
क न, महारा  नागर  सेवा (वतणूक) िनयम, १९७९ मधील िनयम ३(१) मधील िनयम 
(एक)(दोन)(तीन) चा भंग के याच े प  होत आहे. वा त वकत: महारा  महानगरपािलका 
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अिधिनयमातील कलम ५६(४) अ वये कोण याह  नगरपािलका अिधका-यास कंवा कमचा-यास 
महानगरपािलके यित र  अ य कोण याह  ािधका-याकडून खाल या पदावर आण यात आले 
असेल, काढून टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल तरच अशा जबर 
शा ती आदेशा व द एक म ह या या कालावधीत या ािधका-याने शा ती लादली असेल 
या या िनकट व र  ािधका-याकडे अपील करता येईल अशी प  तरतूद आहे.तसेच महारा  

नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम १९७९ मधील  िनयम १६ (तीन) नुसार  या िनयमा या 
िनयम ८ खालील चौकशी या ओघात चौकशी ािधकरणाने काढलेला कोण याह  आदेशा व द 
अ पल दाखल करता येत नाह . करणी केलेले अ पल १० म हने उिशराने केलेले असुन अशा 
कारच ेअ पल मा. थायी सिमतीने ा  धरणे यो य होणार नाह . उ ृत करणी ी.आ हाट 

बाळासाहेब मा ती, सहा यक िश क यांनी केलेले अशोभनीय कृ य,चौकशी अहवालातील शाबीत 
दोषारोप, यावर वभाग मुखांनी दलेला अिभ ाययु  अहवाल, तसेच ी.आ हाट यांना मा. ज हा 
यायालय पुणे यांनी द-०५/०९/२०१९ रोजी गु ातुन िनद ष मु ता जर  केल ेअसले तर  
यांचे व द खातेिनहाय चौकशीम ये दोषारोप शाबीत झा यान े यांचे िनलंबन समथनीय ठरत 

अस याने यांचा िनलंबन कालावधी वनावेतनी के याची शासनाची कायवाह  यो य व रा त 
आहे. वभागीय चौकशी िनयमपु तका १९९१ मधील िनयम ४.६(२) नुसार अिन  ठरले या 
गु ासाठ  कमचार  दोषी ठरला नसेल तर िश तभंग वषयक ािधका-याने समुिचत ठरेल अशी 
इतर कोणतीह  िश ा दे याचे ठरवावे. अशी तरतुद आहे. या तव शाबीत दोषारोप, शासन 
िनणयातील तरतुद , वभाग मुखांचा अिभ ाय वचारात घेवुन, ी.आ हाट बाळासाहेब मा ती, 
सहा यक िश क यांचे व द केलेली शा ती कारवाई अ यंत करकोळ सवसाधारण व पाची 
असुन यो य, कायदेशीर व रा त आहे. तर  करणाची व तु थती वचारात घेवून अपील अज 
फेटाळ यास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तूत करणी 
ी.बाळासाहेब मा ती आ हाट यांची वनंती मा य करणेत यावी यांची मे. यायालयाने िनद ष 

मु ता केली अस याने यांचा सेवािनलंबन कालावधी कत य कालावधी हणून समजणेस व 
या अनुषंगाने आव यक ते आिथक लाभ यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६४४                              वषय मांक – ६५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१२/का व/७२/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  नुसार लघु म 
िन वदाधारक मे.टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार महानगरपािलकेच ेअ यावत 

Primary Data Centre च ेकामास तीन म हना कालावधी कर ता  काया वत ठेवणेच ेकामकाजास 
मुदतवाढ दे यास व यासाठ  येणारा खच र. .१२,४७,४००/- (अ र  र. .बारा लाख 
स ेचाळ स हजार चारशे फ ) अिधक कर या माणे तीन म हना कालावधीकर ता मुदतवाढ 
दे यास व या अनुशंगाने येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८६४५                              वषय मांक – ६६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत क े य   

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .क ेका/ व/जा/६९/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठ , 

पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले परदेशी नाग रक यांना १४ 
दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच को वड केअर सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. 
ने मोशी ािधकरण येथील मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह इमारत द.२०/०३/२०२० 
पासून ता यात घेणेत आलेली आहे. सदर इमारतीचे पं.िचं.म.न.पा. चे माहे माच २०२० ते 
डसबर २०२० पयतचे र. .३,७२,११०/- इतके वीजबील मनपा माफत अदा करणेकामी गृहपाल, 

मागासवग य मुलांचे शासक य वसितगृह यांनी वनंती केलेली आहे. सदरचे इमारतीचा वीजमीटर 
मुलांचे वसितगृह, लॉट-१, से टर-४, मोशी यांचे नावे आहे. तर  सदर इमारतीचा वापर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने वारंटाईन सटर तसेच को वड केअर सटर कर ता केलेला आहे. सबब 
सदरचे वीजबील पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने अदा करणे आव यक आहे. तसेच 
वसितगृहाचा वीजपुरवठा खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा 
करणे म ा  व आव यक आहे. सदर वीजबील भरणेकर ता मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६४६                              वषय मांक – ६७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत क े य   

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .क ेका/ व/जा/६८/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठ , 

पंपर  िचंचवड शहरामधे कामािनिम  कंवा नातेवाईकांकडे आलेले परदेशी नाग रक यांना १४ 
दवस देखरेखीखाली (Quarantine) ठेवणेक रता तसेच को वड केअर सटर क रता पं.िचं.म.न.पा. 
ने मोशी ािधकरण येथील मागासवग य मुलींचे शासक य वसितगृह इमारत द.२०/०३/२०२० 
पासून ता यात घेणेत आलेली आहे. सदर इमारतीचे पं.िचं.म.न.पा. चे माहे माच २०२० ते 
डसबर २०२० पयतचे र. .३,०६,१८०/- इतके वीजबील मनपा माफत अदा करणेकामी गृहपाल, 

मागासवग य मुलींचे शासक य वसितगृह यांनी वनंती केलेली आहे. वसितगृहाचा वीजपुरवठा 
खंड त होउ नये याकर ता सदरचे वीजबील म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणे आव यक आहे. 
तर  सदर वीजबील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “कोरोना िनधी” या लेखािशषातून भरणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८६४७                              वषय मांक – ६८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत/यां क   

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/६/का व/२१७/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ 1 ते 3 

मिधल िन वदा कामांचे ि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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८६४८                              वषय मांक – ६९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – इ े य  

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

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/२९/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाच े िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ 1 ते 1 ि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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८६४९                              वषय मांक – ७० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – ब े य  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे प  .ब े/लेखा/५/का व/१२६/२०२१,  
       द.१६/०२/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता( व) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १७) 

मधील कामांच ेिनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे अट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८६५०                              वषय मांक – ७१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत   

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/६/का व/१७८/२०२१, द.११/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ 1 ते 
3 मिधल िन वदा कामांचे ि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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८६५१                              वषय मांक – ७२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – झोिनपु, थाप य   

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/का व/६९८/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  वंचवड महानगरपािलके या झोिनपु थाप य वभागाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 30) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६५२                              वषय मांक – ७३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/६९७/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/49/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील रावेत 

भागातील गु ारा प रसरात नवीन पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.पराग बळ राम िशरसाठ 

िन.र. .29,06,369/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख सहा हजार तीनशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,69,419/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,69,419/- पे ा 28.24% कमी हणजेच र. .20,59,095/- + रॉय ट  

चाजस र. .1,131/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .36,950/- = एकुण र. .20,97,176/- पयत काम क न 

घेणेसआ 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 झालेलीवाढ/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 – ८६५३                              वषय मांक – ७४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान थाप य  

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/८४/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/60/2020/21 अ वये भाग .२० मधील 

पयावर सं कार उ ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .44,97,595/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स या णव हजार पाचशे 

पं या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,81,044/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,81,044/- पे ा 29.33% 

कमी हणजेच र. .31,66,754/- + रॉय ट  चाजस र. .1,53,771/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .16,550/- = एकुण र. .33,37,075/- 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 – ८६५४                              वषय मांक – ७५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय   

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/६९६/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/22/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ कर ता 
भाग .१८ मधील अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी मे.ब हरट दस 

िन.र. .59,99,530/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार पाचशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,25,180/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,25,180/- पे ा 38.10% कमी हणजेच र. .36,67,686/- + 

रॉय ट  चाजस र. .16,531/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .37,58,567/- 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 – ८६५५                              वषय मांक – ७६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – भूिम जंदगी   

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

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .भू ज/९/का व/८६/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील पथ व े ता सव ण करणेबाबत मा. थायी 
सिमती ठराव .७६६४ वषय .३६ द.२१/१०/२०२० अ वये ित पथ व े ता र. .१२०/-  या 
दराने मा यता देणेत आलेली आहे.  शहराम ये अंदा जत ४०००० (चाळ स हजार) पथ व े ते 
गृह त ध न एकुण र. .४८,००,०००/- (अ र  र. .अठठेचाळ स लाख फ ) ची ई-िन वदा 
द.१०/१२/२०२० ते ०४/०१/२०२० या कालावधीत माग वणेत आलेली होती.  सदर िन वदेम ये 
एकुण ११ जणांनी सहभाग घेतला होता.   पथ व े ता सव णाचे कामकाज त पर हो यासाठ  
सदर िन वदा एक पे ा अिधक सं थांना दे याबाबत मा यता असावी. यापैक  लघु म दरा या 
िन वदा ( ित पथ व े ता र. .६०/- सव करांस हत) मे.खाडे क शन याची असून सदर 
सं थेस ५० ट के सव णाचे कामकाज देऊन L2, L3, L4, L5 यांना  लघु म दराम ये काम 

कर यास येक  एक वॉडाचे सव णाचे कामकाज देणेबाबत ता वत करणेत येत आहे. 
सव णासाठ  पा  काम करणा-या सं था/ठेकेदार पुढ ल माणे – 

अ.  ठेकेदाराचे नाव 
सव णासाठ  दे यात येणारे 

एकुण वॉड 

सव णासाठ  दे यात येणा-
या वॉडाचे नाव 

शेरा 

१ खाडे क शन ४ वॉड अ, ब, ड, फ  
२ ओंकार क शन १ वॉड ग  
३ जय गणेश एंटर ायझेस १ वॉड क  
४ काश आय ट  सोलूशन १ वॉड इ  
५ ाईम स जकल १ वॉड ह  

उपरो  नमूद अ. .२ ते ५ चे ठेकेदारांनी लघु म दराने तथा इतर कारणा तव सव णाचे 
कामकाज कर यास असमथता दश व यास यांचे कामकाज लघु म दराची िन वदा असणा-या 
खाडे क शन कंपनीस दे यास  व उपरो  माणे .१ ते ५ या ठेकेदारांना लघु म दराम ये 
सव ण कामकाज देणेस मा यता देणेची मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , तूत 
वषयातील मे.खाडे क शन यांना ब  आ ण ड या वॉडाचे व ीगणेश ए टर ायझेस यांना 
अ व फ या दोन वॉडाचे पथ व े ता स ह ण कामकाज देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६५६                              वषय मांक – ७७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान थाप य 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/८६/२०२१, द.१९/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/59/2020/21 अ वये भाग .२० मधील संत 

सावता माळ  उ ानाच े नुतनीकरण करणे व इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
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आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .44,95,880/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख पं या णव हजार आठशे 

ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,79,329/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,79,329/- पे ा 30.33% 

कमी हणजेच र. .31,20,749/- + रॉय ट  चाजस र. .1,44,782/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .16,550/- = एकुण र. .32,82,081/- 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 – ८६५७                              वषय मांक – ७८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/१८३/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध णालये,को वड  केअर सटरकर ता आव यक 

लागणारे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेकामी अ प मुदतीची जाह र सुचना .२५/२/२०२०-२१ अ वये 

कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय 

उपचार करणेसाठ  आव यक असणारे सज कल साह याच े६६ बाबीपैक  १८ बाबी कर ता मे.आँ ट न 

हे थ केअर यांच े ा  लघु म दरानुसार र. .४०,९१,६५५/- + GST च ेखचास भारतीय साथरोग िनयं ण 

अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी 
यव थापना कायदा २००५ कलम ४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व 

कलम ६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६५८                              वषय मांक – ७९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/१८४/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटर कर ता आव यक 

लागणारे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेकामी अ प मुदतीची जाह र सुचना .२५/२/२०२०-२१ अ वये 

कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वदैय कय 

उपचार करणेसाठ  आव यक असणारे सज कल साह याच े ६६ बाबीपैक  ४१ बाबी कर ता मे.महेश 

सज कल अँ ड फामासु टक स यांच े ा  लघु म दरानुसार र. .५४,२७,९९९/- + GST च े खचास 

भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १७९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक 

१४/०३/२०२० व आप ी यव थापना कायदा २००५ कलम ४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका 
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अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६५९                              वषय मांक – ८० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/१८५/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगपािलके या व वध णालये, को वड  केअर सटर कर ता आव यक 

लागणारे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेकामी अ प मुदतीची जाह र सुचना .२५/२/२०२०-२१ अ वये 

कोरोना ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाय योजना करणेसाठ  (Covid-19) णांवर वैदय कय 

उपचार करणेसाठ  आव यक असणारे सज कल साह याचे ६६ बाबीपैक  ७ बाबी कर ता मे.मेड नीला 
फामा. ा.िल. यांच े ा  लघु म दरानुसार र. .४,४८,५९,५००/- + GST च ेखचास भारतीय साथरोग 

िनयं ण अिधिनयम १७९७,सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १४/०३/२०२० व आप ी 
यव थापन कायदा २००५ कलम ४१ व ५० व  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व 

कलम ६७(३)(क) नुसार खरेद  करणेकामी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६६०                               वषय मांक – ८१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/१९१/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/07/2020-2021 अ वये  मनपाच े िचखली 
मैलाशु द करण क  अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसच े चालन देखभाल व दु ती  करणेकामी 
(िचखली १२५३ व नेवाळेव ती मैला पंप हाऊस) मे.ए सेल इले क स िन.र. .2,20,90,918/- (अ र  

र. .दोन कोट  वीस लाख न वद हजार नऊशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .2,20,90,918/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .2,20,90,918/- पे ा 17.10% कमी हणजेच र. .1,83,13,371/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .1,83,13,371/- 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 – ८६६१                               वषय मांक – ८२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/१८९/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/04/2020-2021 अ वये मनपाच े िचंचवड 

SBR मैलाशु द करण क ा अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसच ेचालन देखभाल व दु ती करणेकामी 
(गोखल े पाक, काकडे पाक, केशवनगर, देऊळ मळा, मैला पंप हाऊस) मे. लोमॅक इं जिनअ रंग 

कॉरपोरेशन  िन.र. .3,77,25,796/- (अ र  र. .तीन कोट  स याह र लाख पंचवीस हजार सातशे 

याहनऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,77,25,796/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,77,25,796/- पे ा 16.90% 

कमी हणजेच र. .3,13,50,136/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .3,13,50,136/- 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 – ८६६२                               वषय मांक – ८३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/१९२/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/05/2020-2021 अ वये मनपा अंतगत 

कासारवाड  फेज २ कर ताचे मैला पंप हाऊस-भोसर  सं.नं.२१७,२३१ लांडेवाड  पी एस १, २ वा षक चालन 

देखभाल व दु ती करणेकामी मे.ए सेल इले क स िन.र. .3,97,83,818/- (अ र  र. .तीन कोट  

स यान व लाख याऐंशी हजार आठशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .3,97,83,818/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .3,97,83,818/- पे ा 16.20% कमी हणजेच र. .3,33,38,839/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .3,33,38,839/- 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 – ८६६३                               वषय मांक – ८४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/१९०/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/09/2020-2021 अ वये मनपा अंतगत 

कासारवाड  फेज १ कर ताच े मैलापाणी पंप हाऊस काळेवाड  व पंपळे सौदागर पंप हाऊसच ेवा षक 

चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉरपोरेशन िन.र. .2,06,12,376/- 

(अ र  र. .दोन कोट  सहा लाख बारा हजार तीनशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .2,06,12,376/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,06,12,376/- पे ा 15.90% कमी हणजेच र. .1,73,35,008/- + रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,73,35,008/- 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 – ८६६४                               वषय मांक – ८५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/६/का व/२३२/२०२१,  
       द.१८/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .27/3-2020/21 अ वये भाग .२ जाधववाड  

येथील म हला यायामशाळा इमारतींच े व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.एनज  टेक िस ट स 

िन.र. .26,77,818/- (अ र  र. .स वीस लाख स याह र हजार आठशे अठरा फ ) पे ा 17.08% 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 या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६६५                               वषय मांक – ८६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .पापु/अमृत/२०९/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
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       क  शासनामाफत AMRUT MISSION योजनतगत पंपर  िचंचवड शहरा या 
पाणीपुरवठा यव थेमधील NRW कमी करणेसाठ  “शहरा या ६०% भागाम ये पुरेशा दाबाने 
पाणीपुरवठा करणे” या क पाचे काम चार िन वदा Packages म ये चाल ूआहे. या क पांतगत 
network सुधारणा क न जलवा हनीचा दाब वाढ वणे, पा याची उंच टाक  बांधणे, नवीन 
नळजोडणी करणे व पाणीगळती कमी करणे इ याद  कामे करणेत येत आहेत. क  शासना या 
सुचनां वये, “ पंपर  िचंचवड शहरा या ४० ट के भागाला २४x७ पाणीपुरवठा योजना राब वण”े 

या क पाचा स व तर क प अहवाल (DPR) सादर के यानंतर, शहरा या उव रत ६०% भागात 

२४x७ पाणीपुरवठा करणेचा स व तर क प अहवाल (DPR) सादर करणेक रता मा.महापािलका 
सभा ठराव .४७६, द.२०/०२/२०१४ अ वये संपूण शहरात २४x७ पाणीपुरवठा योजना 
राब वणेकामी एकूण र. .४५७.०१ कोट  या रकमेस शासक य मा यता ा  झालेली आहे. 
सदर एकूण र. .४५७.०१ कोट  रकमेम ये ४० ट के भागातील क पासाठ  र. .१४३.१७ कोट  
व उव रत ६० ट के भागासाठ  र. .३१३.८४ कोट  इत या रकमेस हणजेच पंपर  िचंचवड 
शहरातील एकूण १००% भागासाठ  एकूण र. .१४३.१७ + ३१३.८४ = ४५७.०१ कोट  या 
र कमेस शासक य मा यता ा  आहे. AMRUT MISSION अिभयान नुसार पंपर  िचंचवड 

शहरा या ६० % भागाक रता SAAP -1 आ ण SAAP-2 अंतगत अनु मे ११८.८४ व १२५.२० कोट च े

कामे करणेची मा यता क  व रा य शासनाकडून िमळालेली आहे. यानुसार महानगरपािलका तफ 

 SAAP-1 म ये २ िन वदा काढ यात आली  व या अंतगत  ठेकेदार मे. अ रहंत क कशन माफत 

स या कामे चालू आहेत. तसेच SAAP-2म ये पण २ िन वदा  काढ यात आली  व या अंतगत  

 ठेकेदार मे. पी पी गोगड व मे. िशवर  क कशन माफत व वध कामे करणेत येत आहेत. अमृत 

योजने अंतगत SAAP-१ व SAAP-२  माणे क प ह सा व  िनधी वतरण कर याची णाली 
खालील माणे आहे.   

             

 

 

 

        यानुषंगाने, खालील त यात नमूद के या माणे, आजतोवर  क  शासन व रा य 
शासन यांचा कडून क पास ा  िनधी व उव रत िनधी खालील माणे आहे. 

SAAP 
क  शासन ह सा  (३३.३३ 

ट के माणे) 
रा य शासन ह सा           

(१६.६७  ट के माणे) 
महापािलका ह सा   
(५० ट के माणे) 

एकूण मंजुर    
(१०० ट के) 

ट पा-१ र. .३९.६१ कोट  र. .१९.८१ कोट  र. .५९.४२ कोट  र. .११८.८४ कोट  

ट पा-२ र. .४१.७३  कोट  र. .२०.८७  कोट  र. . ६२.६० कोट  र. .१२५.२० कोट  

एकूण  र. .८१.३४ कोट  र. .४०.६८  कोट  र. .१२२.०२ कोट  र. .२४४.०४ कोट  

SAAP िनधी देय  / ा  थती क  शासन ह सा (र.  .

कोट ) 

रा य शासन ह सा 
(र.  .कोट ) 

महापािलका ह सा 
(र.  .कोट ) 

एकूण       

(र.  .कोट ) 

ट पा -१ 

एकूण देय िनधी     ३९.६१        १९.८१ ५९.४२ ११८.८४ 

एकूण ा  िनधी ३८.७१ १९.३५७ ५८.०६७ ११६.१३४ 

उव रत िनधी ०.९० ०.४५३  १.३५३ २.७०६ 

 

ट पा -२ 

 

एकूण देय िनधी ४१.७३ २०.८७ ६२.६० १२५.२० 

एकूण ा  िनधी ४१.३० २०.६४८ ६१.९४८ १२३.८९६ 

उव रत िनधी ०.४३  ०.२२२  ०.६५२ १.३०४ 
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                            अमृत योजना अंतगत चालू असले या कामाचा DPR ( क प अहवाल) हा सन २०१२-
१३ म ये बन वला होता व यानंतर गे या ५-६ वषाम ये महानगरपािलके या ह म ये वाढ 
झालेली आहे. तसेच Water Demand म ये वाढ झालेली आहे व यासाठ  लागणार  पाणीपुरवठा 
यं णा याम ये सु दा वाढ झालेली आहे. यातच य  पाईप लाईन टाकतेवेळ  जर 
पाईपलाईन खुप खोलवर असेल कंवा अशु द पा याची वारंवार त ार असेल कंवा 
स थतीतील पाईपलाईन मधून पाणी गळतीची त ार जा त असेल तर अशा पाईपलाईन 
सु दा य  साईटवर Decision Sheet घेऊन बदल यात येत आहेत. सोबतच, शहराम ये BRTS 

(Concrete र ते), े नेज पाइपलाइन टाकणे , माट िस ट इ. वकासकामे वेगवेग या 
वभागामाफत चालू आहेत  व या कामांअंतगत होणार  तूट फुट देखील करावी लागत आहेत. या 
सव कारणामुळे मुळे पाईप Quantity व तसेच Control Valve Quantity  व इतर सामु ी म ये 
देखील वाढ झालेली आहे. वर ल सव कारणांमुळे BOQ Quantity पे ा  जादाने  (excess 

quantity)  वाढ  झालेली आहे व तसेच एकूण क प मंजूर र कमे म ये सु ा खालील माणे 

वाढ झालेली आहे.  यामुळे िन वदा अट  शत  नुसार  ठेकेदाराचे चालू देयके हे नवीन 
Scheduled Rate माणे हणजेच २०१९-२० CSR Rate नुसार देणे आव यक राह ल. यानुसार 
िन वदा अट शथ नुसार, येक Packages चा एकूण वाढ व खच खालील माणे काढणेत आला 
आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 एकंदर त, सदर क पासाठ  िनधी वतरण णाली खालील माणे आहे : 
 
क  शासनाकडून देय असणारा क प िनधी (SAAP १+SAAP २) र. .८१.३४ कोट  

रा यशासनाकडून देय असणारा क प िनधी(SAAP १+SAAP २)र. .४०.६८कोट  र. .१२२.०२ कोट  
क  व रा य शासनाकडून ा  झालेला क प िनधी(SAAP १+२)र. .१२०.०२ कोट  

क पावर आजपयत झालेला खच  (SAAP १+२):  र. .१८२.२१ कोट  

एकंदर त क पावर अंदा जत होणारा वाढ व खच  (SAAP १+२) र. .१३.३४ कोट  

पं.िचं.मनपास उभा करावा लागणारा क प िनधी(SAAP १+२) र. .१२२.०२ कोट   क पाअंतगत 

        एकंदर त  ा   िनधी ८०.०१  ४०.०१  १२०.०२  २४०.०४  

एकंदर त  उव रत िनधी १.३३  ०.६७५ २.००५ ४.० 

SAAP िन वदा पॅकेज ठेकेदार 
वीकृत  िन वदा  र कम  

( .कोट ) 

एकंदर त वाढ व (२५% 
यादा +  Extra  Item ) 

 र कम   ( .कोट  ) 
SAAP-1 

 

पॅकेज १ मे.अ रहंत क श स ५१.०१ ३.०६ 

पॅकेज २ मे.अ रहंत क श स ६१.२१ ३.६७ 

                                      एकुण र.  .  ११२.२२  ६.७३  

SAAP-2 
पॅकेज ३ मे. पी पी गोगड ५४.३३ ३.२६ 

पॅकेज ४   मे. िशवर   क कशन ५५.९ ३.३५ 

                                      एकुण र.  ११०.२३  ६.६१  
                                      एकुण र.  २२२.४५  १३.३४  

सव पॅकेजसची  एकंदर त वाढ व र.  (कोट  )  २३५.७९  
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BOQ सं येत वाढ व क प कंमतीत वाढ ह  बाब शासना या िनदशनास आलेली आहेत व ह  
वाढ महानगर पािलकेने वहन  कर याचे सुच वले आहे. तसेच, महारा   शासन प  .संक ण-
२०१८/ . .१३१/ न व-३३ द.१६ जुलै २०१९ अ वये िन वदा अट  शत नुसार यो य ती कायवाह  

कर याचे िनदश दलेले आहेत. डझाईन आ ण BOQ या सं येत मो या माणात बदल होत 
अस यामुळे कं ाटदाराचे नुकसान होणार नाह  याची द ता घे यास शासनाने महानगरपािलकेस 
सुच वले आहे. वर ल सव बाबी वचारात घेता “ पंपर  िचंचवड शहरा या ६० ट के भागात 
अमृत योजना अंतगत चालू असले या पाणीपुरवठा योजना राब वण”े या क पा या अनुषंगाने 
खाली नमूद कर यात आले या बाबींस  मा.महानगरपािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. सदर क पाअंतगत डझाईन आ ण BOQ या सं येत झालेली वाढ ल ात घेता 
सुधा रत क प कंमत र कम .२३५.७९ कोट    (२२२.४५ कोट   + १३.३४ कोट ) यास 
मा यता िमळणे आव यक आहे. सदर क पा अंतगत चारह  िन वदे माणे चालू असणार  
कामे व  याप ल ात घेता, कामा या िन वदा रकमे या होणा-या वाढ व खचास (कामा या 
रकमे या आदेशापे ा ६% यादा), व सुधा रत क पास खालील माण ेमा यता देणेस तसेच 

तुत वषयातील वाढ व खच व सुधा रत क प खचास मा यता देणेबरोबरच शहरातील 
नागर कांना पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करणेकामी व भ व यातील नागर कां या पा या या 
त ार  कमी होणे आव यक आहे. पाणीपुरवठा वभागाने काढले या िन वदा नोट स 
.१३/०२/२०२०-२१ (पॅकेज-२) या कामासाठ  कोरोना या पा भूमीवर अट /शत म ये बड 

कॅपॅिसट  ह  सन २०१८-१९ या व ीय वषाची वचारात घे यात आलेली आहे.व िन वदा २०२०-
२१ या वषात काढ यात आलेली आहे.यापुव  सदरचे काम २ वेळा रटडर कर यात आलेले 
आहे. मे.अ रहंत कं शन यांनी ३.६० ट के कमी दर दलेला आहे.परंतु यांचे बड कॅपॅिसट  
१७ कोट चे कमी पडत आहे. मा  या ठकाणी २०१९-२० या वषाचा आथ क उलाढालीचा वचार 
कर यात आलेला नाह .तसा वचार के यास मे.अ रहंत यांची िन वदा ३.६० ह  महापािलके या 
आथ क हता या ीने महापािलके या खचाची बचत करणार  आहे. सदरचा कामाचा 
Acceptance Limit + 3.60 आलेला आहे. यामुळे मे.अ रहंत क शन यांचा दर िन वदा 
दरापे ा ३.६० कमी हणजेच २,३२,७७,०००/- + Acceptance Limit + 3.60 हणजेच 
२,३२,७७,०००/- या माणे एकुण अंदाजे महापािलकेची ४,६५,५४,०००/- इतक  र कम बचत 
होणार आहे.िशवाय भ व यात आणखी भाववाढ होत जाणार आहे. यामुळे महापािलकेचे आथ क 
हत वचारात घेता मे.अ रहंत क शन यांची ३.६० ट के मी दराची िन वदा वकृत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
Ø  पॅकेज-१ : सुधा रत क प र. .५४.०७ कोट  

Ø  पॅकेज-२  : सुधा रत क प र. .६४.८८ कोट  

Ø  पॅकेज-३  : सुधा रत क प र. .५७.५९ कोट  

Ø  पॅकेज-४  : सुधा रत क प र. .५९.२५ कोट  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८६६६                               वषय मांक – ८७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१६०/२०२१, द.१६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/03/2020-21 अ वये भाग .७ भोसर  

येथील स.नं.१ शेजार ल ना याची सुधारणा करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी (पाट-२) मे. ी 
गणेश क शन िन.र. .10,45,45,940/- (अ र  र. .दहा कोट  पंचेचाळ स लाख पंचेचाळ स हजार 

नऊशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .10,43,24,690/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .10,43,24,690/- पे ा 
13.80% कमी हणजेच र. .8,99,27,883/- + रॉय ट  चाजस र. .3,35,316/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,21,250/- = एकुण र. .9,04,84,449/- 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 – ८६६७                              वषय मांक – ८८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड े य 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .ड े/ था/का व/१७६/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       ड े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागाअंतगत भाग .२५ वाकड 
येथील खालील नमुद वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प चात आ कटे ट व 
क प स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे काम करणा-या व पंपर  िचचंवड मधील 

न दणी कृत आ कटे ट व क प स लागार यांचेकडून  द.०७/०१/२०२१ ते द.१३/०१/२०२१ चे 
कालावधी e-कोटेशन नोट स .DZone/04/2020-21, द.05/01/2021 अ वये सीलबंद दरप क 
माग वणेत आले होते. ा  स लागारांची सुची तयार क न तुलना मक दर काढले असता 
खालील स लागारांचे 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 .२५ वाकड येथील कळमकर व ती ते ट न सोसायट  

मधून स ह नं.१६९ पासून मुंबई-बगलोर हायवेकडे जाणारा १८.०० 
मी. ं द ड .पी. र ता कॉ ट करण करणे 

मे.ए हायरोसेफ 
कं सलटं ट 

१.९५% 

       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 – ८६६८                              वषय मांक – ८९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान थाप य  

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/८७/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/57/2020/21 अ वये भाग .२० मधील 

बी.ड . क लेदार उ ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर उ ानाची थाप य कामे करणे व उ ानात 

िसंथेट क ँक करणेकामी ए.आर.संगतानी िन.र. .44,97,538/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 

स या णव हजार पाचशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .44,80,987/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .44,80,987/- पे ा 31.33% कमी हणजेच र. .30,77,094/- + रॉय ट  चाजस र. .1,35,595/- 

मटे रयल टे ट गं चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .32,29,239/- 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 – ८६६९                              वषय मांक – ९० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०७/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/18/2020-2021 अ वये से. .23 

जलशु द करण क  येथील काश यव थेचे नुतणीकरण करणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.एम.बी.इले क अँड कंपनी िन.र. .44,56,519/- (अ र  र. .च वेचीस लाख छप न हजार पाचशे 

एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,56,519/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,56,519/- पे ा 26.92% 

कमी हणजेच र. .32,56,824/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .32,56,824/- 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 – ८६७०                              वषय मांक – ९१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१८९/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/68/2020-21 अ वये . .२७ 

येथील ीनगर, तापक रनगर मधील र यांच े बी.एम. व बी.सी. प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ल ि सी क शन ा.िल. िन.र. .41,20,985/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख वीस हजार नऊशे 

पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,54,585/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,54,585/- पे ा 33.19% 

कमी हणजेच र. .27,08,868/- + रॉय ट  चाजस र. .32,367/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .66,400/- = एकुण र. .28,07,635/- 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 – ८६७१                              वषय मांक – ९२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१९०/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/58/2020-21 अ वये . .२३ 

मधील ठक ठकाणी खोदलेले चेस बीबीएम प दतीने बुजवीणेकामी मे.परमानंद ए. पलानी 
िन.र. .27,08,217/- (अ र  र. .स ावीस लाख आठ हजार दोनशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .26,40,867/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .26,40,867/- पे ा 32.04% कमी हणजेच र. .17,94,733/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,04,168/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण र. .19,66,251/- 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 – ८६७२                              वषय मांक – ९३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१९१/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/45/2020-21 अ वये . .२१ 
पंपर  कॅ प प रसरातील पावसाळ  पा याचा िनचरा करणेकर ता टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.िशवम एंटर ायझेस िन.र. .41,46,583/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख शेहचाळ स हजार पाचशे 

ेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,08,383/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,08,383/- पे ा 23.99% 

कमी हणजेच र. .31,22,782/- + रॉय ट  चाजस र. .8,198/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .38,200/- 

= एकुण र. .31,69,180/- 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 – ८६७३                              वषय मांक – ९४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१९२/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/41/2020-21 अ वये . .२१ 
पंपर  कॅ प प रसरातील व वध ठकाणचे पे ह ि◌ंग लॉक व टॉम वॉटर पाईप लाईनची दु ती 
करणेकामी मे.िशवम एंटर ायझेस िन.र. .41,02,270/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख दोन हजार दोनशे 

स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,67,920/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,67,920/- पे ा 23.99% 

कमी हणजेच र. .30,92,026/- + रॉय ट  चाजस र. .10,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .34,350/- = एकुण र. .31,37,259/- 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 – ८६७४                              वषय मांक – ९५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०८/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ८) मधील िन वदा 
कामांच ेअवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ 

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

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाच ेआदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६७५                              वषय मांक – ९६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/१९३/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/03/2020-2021 अ वये मनपा अंतगत पंपळे 

िनलख मै.शु.के. कर ताच े मैलापाणी पंप हाऊस-वाकड पंप हाऊसचे वा षक चालन देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे.इले ोकूल इं जिनअ रंग िन.र. .95,23,200/- (अ र  र. .पं यानव लाख तेवीस हजार 

दोनशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .95,23,200/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .95,23,200/- पे ा 16.60% 

कमी हणजेच र. .79,42,349/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .79,42,349/- 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 – ८६७६                              वषय मांक – ९७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/१९४/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/08/2020-2021 अ वये मनपा अंतगत 

कासारवाड  फेज ३ कर ताचे मैलापाणी पंप हाऊस दापोड  व फुगेवाड  पंप हाऊसचे वा षक चालन 

देखभाल व दु ती करणेकामी मे.इले ोकूल इं जिनअ रंग िन.र. .1,82,03,347/- (अ र  र. .एक 
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कोट  याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .1,82,03,347/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,82,03,347/- पे ा 16.60% कमी हणजेच र. .1,51,81,591/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,51,81,591/- 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 – ८६७७                              वषय मांक – ९८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/१९५/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/02/2020-2021 अ वये मनपाच े कवळे मैला 
पंप हाऊसच ेचालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.इले ोकूल इं जिनअ रंग िन.र. .1,06,04,774/- 

(अ र  र. .एक कोट  सहा लाख चार हजार सातशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .1,06,04,774/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,06,04,774/- पे ा 16.60% कमी हणजेच र. .88,44,382/- + रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .88,44,382/- 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 – ८६७८                              वषय मांक – ९९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३१७/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/23/2020-21 अ वये भाग .28 मधील 

पंपळे सौदागर व रहाटणी प रसरातील े नेज लाईन व चबसची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .74,67,534/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख सदुस  हजार पाचशे चौतीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,67,534/- वर िन वदा दर माग वणेत 
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आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,67,534/- पे ा 29% कमी हणजेच 

र. .53,01,949/- + रॉय ट  चाजस र. .38,746/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .53,40,695/- 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 – ८६७९                              वषय मांक – १०० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/३२४/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/111/2020-21 अ वये भाग . 32 मधील 

ब दघोष सोसायट  रोड, संगमनगर, पवनानगर व प रसरात आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.ए.आर.नायडु िन.र. .29,99,889/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे 

एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,589/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,589/- पे ा 32.00% 

कमी हणजेच र. .19,90,761/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- 

= एकुण र. .20,69,562/- 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 – ८६८०                              वषय मांक – १०१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/३२५/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/116/2020-21 अ वये भाग . ३२ मधील 

ढोरेनगर १ २ जलतरण तलाव प रसर िशवांजली, नरिसंग हाय कुल अंतगत ग लीबोळ सातपुडा 
सोसायट  इ. ठकाणी व इतर प रसरात आव यकतेनुसार थाप य वषयक व अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.राहुल क शन िन.र. .29,99,894/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार 

आठशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,594/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,594/- पे ा 37.38% 
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कमी हणजेच र. .18,33,259/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- 

= एकुण र. .19,12,060/- 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 – ८६८१                              वषय मांक – १०२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य EWS 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/EWS/२१६/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/02/2020-2021 अ वये िचखली से. .17 व 

19 येथ े आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.अरबाज इं जिनअ रंग अँड िस ह ल क शन िन.र. .81,27,251/- (अ र  

र. .ए याऐंशी लाख स वीस हजार दोनशे ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .81,08,901/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .81,08,901/- पे ा 25.25% कमी हणजेच र. .60,61,403/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,93,020/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,350/- = एकुण र. .62,72,773/- 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 – ८६८२                              वषय मांक – १०३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१६१/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/12/2020-21 अ वये भाग .४ मधील 

बोपखेल येथ े डांबर र ते करकोळ देखभाल दु ती करणेकामी मे.धने र क शन 

िन.र. .41,29,300/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख एकोणतीस हजार तीनशे फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,60,951/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,60,951/- पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .27,48,452/- 

+रॉय ट  चाजस र. .29,964/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .28,46,766/- पयत 
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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 – ८६८३                              वषय मांक – १०४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१६२/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/04/2020-21 अ वये भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ शेजार ल ना याची सुधारणा करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी (पाट-१) 
मे.िस दनाथ कॉप रेशन िन.र. .8,74,14,110/- (अ र  र. .आठ कोट  चौ-याह र लाख चौदा 
हजार एकशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,72,95,760/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .8,72,95,760/- पे ा 7.80% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2020-21 चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.05% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .8,04,86,691/- + रॉय ट  चाजस र. .3,28,757/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .1,18,350/- = एकुण र. .8,09,33,798/- 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 – ८६८४                              वषय मांक – १०५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२२२/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .76/03/2020-2021 अ वये भाग .11 मधील 

से. .20 येथील कृ णानगर मु य र याच े काँ ट करण करणेकामी मे.आर.जे. ब डकॉन ा.िल. 

िन.र. .12,37,87,745/- (अ र  र. .बारा कोट  सदतीस लाख स याऐंशी हजार सातशे पंचेचाळ स फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,35,50,945/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,35,50,945/- पे ा 7.17% कमी ( व िकृत 
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यो य दराशी तुलना करता आलेला दर 7.28% कमी) हणजेच र. .11,46,92,342/- + रॉय ट  चाजस 

र. .11,15,049/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,36,800/- = एकुण र. .11,60,44,191/- 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 – ८६८५                              वषय मांक – १०६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२२३/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .76/02/2020-2021 अ वये भाग .11 मधील 

पूणानगर प रसरातील राघव  हॉटेल ते न  फेज १ पयत र याचे काँ ट करण करणेकामी 
मे.कृ णाई इ ा चर ा.िल. िन.र. .12,35,15,981/- (अ र  र. .बारा कोट  प तीस लाख पंधरा 
हजार नऊशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,32,79,180/- 

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

र. .12,32,79,180/- पे ा 7.16% कमी ( वकृत यो य दराशी तुलना केली असता सदर दर 7.23% 

कमी) हणजेच र. .11,44,52,391/- + रॉय ट  चाजस र. .14,10,972/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,36,800/- = एकुण र. .11,61,00,163/- 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 – ८६८६                              वषय मांक – १०७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ BRTS/२१८/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/10/2020-2021 अ वये काळेवाड  फाटा ते 

एम.एम. शाळेपयत या बीआरट  मागावर ल फुटपाथ व सायकल ॅक अ याधुिनक प दतीने वकसीत 

करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं डया) ा.िल. िन.र. .19,60,65,520/- (अ र  

र. .एकोणीस कोट  साठ लाख पास  हजार पाचशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .19,53,40,420/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
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ठेकेदाराकडून र. .19,53,40,420/- पे ा 14.00% कमी हणजेच र. .16,79,92,761/- + रॉय ट  चाजस 

र. .8,44,498/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .7,25,100/- = एकुण र. .16,95,62,359/- 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 – ८६८७                              वषय मांक – १०८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/२१९/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत जु या हॅ रस ज या 
दो ह  बाजुस असलेले जुने चरल ट ल काढणेकामी िन वदा द.28/12/2020 ते 
द.04/01/2021 अखेर पयत िस द करणेत आलेली होती. सदर जाह रात दै.सामन, दै. बझनेस 

टँडड, दै.महारा  िनरो या, दै.जनमंथन व सा. ांती काश या ज हा तर वतमान प ाम ये देणेत 

आली होती.सदर िन वदेचे दुसरे पाक ट उघडणेची कायवाह  द.14/01/2021  रोजी केली असता 
याम ये खालील नमुद ठेकेदारांकडून खालील माणे दर ा  झालेल ेआहेत. 

अ. . ठेकेदाराचे नांव ा  दर सव करांसह 60 MT साठ  र. . 

१ मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शन 9,90,000/-

2 मे.संक प इ ा चर 6,06,000/-

          उपरो  िन वदाधारक म.ेअरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शन यांची मनपास 

ावया या जु या हॅर स ज या दो ह  बाजुस असलेले जुने चरल ट ल काढणेसाठ  

मनपास मोबदला र कम दे याची िन वदा ा  झाली आहे. वषयांक त कामासाठ  िन वदा 
.17/01/2020-21 नुसार िन वदा िस द करणेत आली होती परंतु यासाठ  अ य प दर 

र. .5,46,000/- इतका ा  झाला होता. यामुळे मा.आयु  सो यांचे द.23/12/2020 चे मा य 

तावा वये वषयांक त कामी पुन  िन वदा .59/01/2020-21 नुसार ई िन वदा िस द केली 
असता सदर िन वदेसाठ  मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शनयांनी उ चतम असा 
र. .9,90,000/- (सव करांसह) दर दलेला आहे. मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल 
क शनयांनी सदर र. .9,90,000/- (सव करांसह- इतरजमा र. .8,30,593/-+GST 

र. .1,51,017/-+TDS र. .8,390/-) पंपर  िचंचवड मनपाचे कोषागाराम ये पावती .B/724 

द.25/01/2021 रोजी जमा क न याची मुळ पावती सादर केलेली आहे. सबब उपरो  बाबींचे 
अवलोकन करता मे.अरबाज इं जिनअर ंग अँड िस ह ल क शन यांची जु या हॅर स ज या 
दो ह  बाजुस असलेले जुने चरल ट ल काढणेसाठ  मनपास ावया या र. .9,90,000/- (सव 

करांसह) दराची िन वदा ा  झाली आहे. यानुसार िन वदेत ा  मनपास ावया या 
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र. .9,90,000/- (सव करांसह) िन वदा मंजूर करणेस तसेच अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत 
करारनामा क नकामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८६८८                              वषय मांक – १०९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/२२०/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/09/2020-2021 अ वये सांगवी कवळे 

बीआरट एस र ता आ ण भ  श  ते कवळे बीआरट एस 45.00 मी बीआरट एस र ता यांना जोडणा-
या म के व ती येथील २४.00 मी. ड .पी. र याच े पदपथ वकसीत करणेकामी 
मे.आर.एम.के.इ ा चर ा.िल. िन.र. . 17,26,02,247/- (अ र  र. .सतरा कोट  स वीस लाख दोन 

हजार दोनशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .17,19,48,547/- 

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

र. .17,19,48,547/- पे ा 18.00% कमी हणजेच र. .14,09,97,809/- + रॉय ट  चाजस 

र. .7,02,399/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,53,700/- = एकुण र. .14,23,53,908/- 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 – ८६८९                              वषय मांक – ११० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/२२१/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/06/2020-2021 अ वये भ  श  चौक ते 

मुकाई चौक या र यावर बीआरट एस बस टेशन बांधणे कामी ी. ह .एम.मातेरे इ ा चर 

(इं डया) ा.िल. िन.र. .8,23,87,424/- (अ र  र. .आठ कोट  तेवीस लाख स याऐंशी हजार चारशे 

चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,18,98,324/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,18,98,324/- पे ा 7.41% 

कमी ( वकृत यो य दराशी तुलना करता सदरचा दर हा 12.53% कमी)  हणजेच र. .7,58,29,658/- + 

रॉय ट  चाजस र. .3,85,360/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,89,100/- = एकुण र. .7,67,04,118/- 

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 
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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. 
----------- 

              सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ८६९०                               वषय मांक – १११ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पशुवै कय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पवै/०३/का व/२१६/२०२१, द.२२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नेह नगर येथे पाळ व ा यांचे दहन कर याक रता 
था पत कर यात आले या पेट इ सनरेटरसाठ  आव यक असलेला गॅस पुरवठा करणेकामी 

महारा  नॅचरल गॅस िलिमटेड यांचे समवेत ५ वष कालावधीक रता करारनामा कर यास व 
याकामी होणा-या अंदाजे र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) अथवा य  होणा-

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

----------- 
ठराव मांक – ८६९१                               वषय मांक – ११२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३१८/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/91/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील  "बी" लॉक .१ ते ३१, भाजी मंडई व इतर प रसरात  

जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
मे.देव क शन िन.र. . 44,99,950/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे प नास 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,950/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,950/- पे ा 12.77% कमी हणजेच 

र. .39,25,306/- + रॉय ट  चाजस र. .10,690/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .39,35,996/- 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 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. 

----------- 



82 
 

ठराव मांक – ८६९२                               वषय मांक – ११३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे   

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३१९/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/25/2020-21 अ वये च-होली 
मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .3 मोशी च-होली उव रत भागात मलिन:सारण वषयक कामे 
करणेकामी मे.शैलेश शंकर लोखंडे िन.र. .37,44,359/- (अ र  र. .सदोतीस लाख च वेचाळ स 
हजार तीनशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,44,359/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,44,359/- पे ा 26% कमी हणजेच र. .27,70,826/- + रॉय ट  चाजस 
र. .18,860/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,89,686/- 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 – ८६९३                               वषय मांक – ११४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३२०/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/24/2020-21अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .4 मधील दघी मधील साई पाक, िमक कॉलनी प रसरातील 

मलिन:सारण निलकेच े सुधारणा करणेकामी मे.शैलेश शंकर लोखंडे िन.र. .37,23,168/- (अ र  

र. .सदोतीस लाख तेवीस हजार एकशे अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .37,23,168/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .37,23,168/- पे ा 26% कमी हणजेच र. .27,55,144/- + रॉय ट  चाजस र. .18,121/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,73,265/- 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 – ८६९४                               वषय मांक – ११५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३२१/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/26/2020-21 अ वये च-होली 
मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .3 येथ े च-होली गाव, काळजेव ती, पठारेमळा, बुडव ती, 
साईमं दर, वडमुखवाड , चोवीसावाड  येथील प रसरात मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.शैलेश 

शंकर लोखंडे िन.र. .44,96,095/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख शहा णव हजार पं या नव फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,96,095/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,96,095/- पे ा 27% कमी हणजेच 

र. .32,82,149/- + रॉय ट  चाजस र. .20,676/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .33,02,825/- 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 – ८६९५                               वषय मांक – ११६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३२२/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/27/2020-21 अ वये च-होली 
मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .3मोशी च-होली येथील ना यामधील मलवाह यांची सुधारणा 
कामे करणेकामी मे.शैलेश शंकर लोखंडे िन.र. .44,95,298/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख पं या नव 

हजार दोनशे अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,95,298/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,95,298/- पे ा 
29% कमी हणजेच र. .31,91,662/- + रॉय ट  चाजस र. .19,646/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .32,11,308/- 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 – ८६९६                               वषय मांक – ११७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२०१/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/57/2020-21 अ वये . .२३ 

मधील दगडुपाट ल नगर, साईनाथनगर, पडवळनगर, गु नानक नगर व इतर प रसरातील र ते बी.एम. 

व बी.सी. प दतीने करणे कामी मे. ल ि सी क शन ा. िल. िन.र. .41,04,043/- (अ र  

र. .ए केचाळ स लाख चार लाख ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .40,29,693/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .40,29,693/- पे ा 33.91% कमी हणजेच र. .26,63,224/- + रॉय ट  चाजस र. .6,360/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .27,43,934 /- 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 – ८६९७                              वषय मांक – ११८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२०२/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/51/2020-21 अ वये . .२३ 

मधील गु नानक नगर, बेल ठका नगर, व इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणे कामी मे. ल ि सी क शन ा. िल. िन.र. .41,45,636/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 

पंचेचाळ स हजार सहाशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .40,71,286/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .40,71,286/- पे ा 33.19% कमी हणजेच र. .27,20,026/- + रॉय ट  चाजस र. .6,219/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .28,00,595 /- 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 – ८६९८                              वषय मांक – ११९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – अ े य, शासन 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .अ ेका/३/ शा/का व/२१/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक वाचनालय 

द.०१/०८/२०२० ते द.३०/०६/२०२१ अखेर ११ म हने कालावधीकर ता मे.साई शारदा म हला बचतगट, 

संभाजीनगर यांना ितमहा एका वाचनालयाक रता  ११ म ह यांसाठ  र. .१०,०००/- मानधन या 
सेवाशु क त वावर  चाल व यास दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६९९                              वषय मांक – १२० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१२/का व/७३/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदा 
धारक  मे. रलाय स जओ इ फोकॉम िल. यांना  महापािलके या व वध कायालयांम ये इंटरनेट 

बँ ड व थ व एम.पी.एल.एस. ारे सेवा उपल ध क न देणेचे कामकाजास द.०१/०४/२०२१ पासून सहा 
म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेकामी येणारा खच र. .४९,४२,८६७/-  (अ र  र. .एकोणप नास 

लाख, बेचाळ स हजार, आठशे सदुस  फ ) अिधक य  कर या दराने मुदतवाढ  देणे व या 
अनुषंगाने येणा-या य  खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ (क) नुसार 

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

----------- 
ठराव मांक – ८७००                              वषय मांक – १२१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३२३/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/39/2020-21 अ वये भाग .26 

वशालनगर ते गावठाणपयत या संर ण र याच े जिमनीलगतचे र यावर मलवाह नी टाकणे व 

प रसरात मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .26,99,999/- (अ र  

र. .स वीस लाख न या नव हजार नऊशे न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .26,99,999/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .26,99,999/- पे ा 15.3% कमी हणजेच र. .22,86,899/- + रॉय ट  चाजस 

र. .5,741/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,92,640/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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ि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 – ८७०१                              वषय मांक – १२२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३२४/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/100/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील  से. .२७ ते २८  व इतर प रसरात  जलिन:सारण 

वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.चेतन 

मोहाड कर िन.र. .44,98,506/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ या नव हजार पाचशे सहा फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,98,506/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,98,506/- पे ा 26% कमी हणजेच 

र. .33,28,894/- + रॉय ट  चाजस र. .10,876/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .33,39,770/- 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 – ८७०२                              वषय मांक – १२३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३२५/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/43/2020-21 अ वये ड भागा अंतगत 

न द या कडेने असले या गु व वा हनीच े देखभाल दु ती करणेकामी मे.संक प इ ा चर 

िन.र. .37,60,483/- (अ र  र. .सदोतीस लाख साठ हजार चारशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,60,483/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,60,483/- पे ा  26.01% कमी हणजेच र. .27,82,381/- + 

रॉय ट  चाजस र. .7,957/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,90,338/- 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 



87 
 

ि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 – ८७०३                              वषय मांक – १२४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – ड े य, थाप य 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .ड े/ था/का व/१७३/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       ड े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागाअंतगत भाग .२८ पंपळे 
सौदागर येथील खालील नमुद वकासकामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प ात आ कटे ट 
व क प स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे काम करणा-या व पंपर  िचचंवड मधील 
न दणी कृत आ कटे ट व क प स लागार यांचेकडून  द.०७/०१/२०२१ ते द.१३/०१/२०२१ चे 
कालावधी e-कोटेशन नोट स ारे सीलबंद दरप क माग वणेत आले होते. ा  स लागारांची 
सुची तयार क न तुलना मक दर काढले असता खालील स लागारांचे 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(मौजे रहाटणी येथील 
ािधकरणा या पेठ .३८ औंध रावेत र या लगत 
वरंगुळा क / अ यािसकासाठ  फिनचर करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे.    

मे.सिचन आपटे 
अ ड असोिसए स 

१.९८% 

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 – ८७०४                              वषय मांक – १२५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२०४/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/67/2020-21 अ वये . .२४ 

म ये गणेशनगर, लोकमा य कॉलनी, हरामण बारणे चाळ, सदाशीव कॉलनी, संतोषनगर, मंगलनगर 

भागात नवीन कलन पे ह ंग लॉक बस वणे कामी मे. ीतम अ ण मेटे िन.र. .32,70,500/- (अ र  

र. .ब ीस लाख स र हजार पाचशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .32,36,150/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .32,36,150/- पे ा 27.27% कमी हणजेच र. .23,53,652/- + रॉय ट  चाजस र. .37,879/- 
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मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/-=एकुण र. .24,25,881/- 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 – ८७०५                              वषय मांक – १२६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/२०३/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/40/2020-21 अ वये . .२१  
पंपर गाव प रसरातील व वध ठकाणचे पे ह ंग लॉक व टॉम वॉटर पाईप लाईनची दु ती 
करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .41,02,270/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख दोन हजार दोनशे स र 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,67,920/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,67,920/- पे ा 33.03% कमी हणजेच 

र. .27,24,286/- + रॉय ट  चाजस र. .10,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण 

र. .27,69,519/- 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 – ८७०६                             वषय मांक – १२७ 

दनांक – २६/०२/२०२१        वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.संतोष कांबळे        अनुमोदक – मा.आरती च ध े  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/६/का व/५००/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पुणे महानगर प रवहन महामंडळा या ता यात स ा सुमारे २१०० बसेस आहेत. तसेच भ व यात 

ता यात न याने बसेस दाखल होणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत ६ जागांचा ताबा पुणे 

महानगर प रवहन महामंडळास दे यात आलेला आहे आ ण ८ जागा देणेबाबत ता वत आहे. तर  पुणे 

महानगर प रवहन महामंडळाने नमुद केले या जागांम ये यांना  डझेल / सीएनजी व इले क चाज ग 

यव था करणेकामी नाहरकत माणप  देणेस मा यता देणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम ७९ क अ वये मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८७०७                              वषय मांक – १२८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/२०५/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/12/2020-21 अ वये . .२५ 

ताथवडे व भागातील इतर र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .81,28,237/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख अ ठावीस हजार दोनशे सदतीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .80,53,887/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .80,53,887/- पे ा 38.03% कमी हणजेच 

र. .49,90,994/- + रॉय ट  चाजस र. .14,982/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 

र. .50,80,326/- 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 – ८७०८                              वषय मांक – १२९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/२०६/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/13/2020-21 अ वये . .२५ 

वाकड व भागातील इतर र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .82,93,978/- (अ र  र. . याऐंशी लाख या णव हजार नऊशे अ ठयाह र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,19,628/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,19,628/- पे ा 38.03% कमी हणजेच 

र. .50,93,703/- + रॉय ट  चाजस र. .15,265/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 

र. .51,83,318/- 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 – ८७०९                              वषय मांक – १३० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३२८/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/2/2020-21 अ वये भाग .९ मासुळकर 

कॉलनी, अजमेरा कॉलनी, यशवंतनगर व इतर भागामधील र यांच ेडांबर करण करणेकामी मे.ब हरट 

दस िन.र. .4,99,99,997/- (अ र  र. .चार कोट  न या नव लाख न या नव हजार नऊशे 

स या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,99,26,247/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,99,26,247/- पे ा 30.36% 

कमी हणजेच र. .3,47,68,638/- + रॉय ट  चाजस र. .9,97,910/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .73,750/- = एकुण र. .3,58,40,298/- 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 – ८७१०                               वषय मांक – १३१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३२९/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/12/2020-21 अ वये भाग .८ मधील 

से.नं.७, ८, ९ व इतर  ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस 

िन.र. .56,20,078/- (अ र  र. .छ पन लाख वीस हजार अ याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,46,328/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,46,328/- पे ा 36.88% कमी हणजेच र. .35,00,842/- + रॉय ट  

चाजस र. .36,173/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .36,10,765/- 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 – ८७११                               वषय मांक – १३२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३३१/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/13/2020-21 अ वये भाग .८ मधील 

से.नं.१०, ११, १२, १३ व इतर  ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट 

दस िन.र. .56,13,698/- (अ र  र. .छ पन लाख तेरा हजार सहाशे अ ठया नव फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,39,948/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,39,948/- पे ा 36.75% कमी हणजेच र. .35,04,017/- + 

रॉय ट  चाजस र. .36,126/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .36,13,893/- 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 – ८७१२                               वषय मांक – १३३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३२७/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/3/2020-21 अ वये भाग .२ से टर .१६ 

येथील अ नशमन क ाच े व तार करण करणेकामी मे.भ गाडे इ ा. िन.र. .1,62,49,007/- (अ र  

र. .एक कोट  बास  लाख एकोणप नास हजार सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .1,58,45,657/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,58,45,657/- पे ा 25.60% कमी हणजेच र. .1,17,89,169/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,15,940/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,03,350/- = एकुण र. .1,23,08,459/- 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. 
----------- 

 
 



92 
 

ठराव मांक – ८७१३                               वषय मांक – १३४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३३०/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/15/2020-21 अ वये भाग .९ खराळवाड  

येथील बालभवन इमारती म ये थाप य वषयक सुधारणा व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .99,98,347/- (अ र  र. .न या नव लाख अ ठया नव हजार 

तीनशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,66,447/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,66,447/- पे ा 
29.99% कमी हणजेच र. .69,77,510/- + रॉय ट  चाजस र. .7,915/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .31,900/- = एकुण र. .70,17,325/- 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 – ८७१४                               वषय मांक – १३५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/८९/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/67/2020-21 अ वये पंपळे गुरव येथील 

राजमाता जजाऊ उ ानात उव रत थाप य वषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामी 
सोनाली क शन िन.र. .59,99,748/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार सातशे 

अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,72,347/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,72,347/- पे ा 20.99% 

कमी हणजेच र. .47,18,751/- + रॉय ट  चाजस र. .1,42,053/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .27,400/- = एकुण र. .48,88,204/- 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 – ८७१५                               वषय मांक – १३६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/९०/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/70/2020-21 अ वये क, ड, फ, ह भागातील 

उ ानांम ये द यांग (अपंग) य साठ  व वध कारचे सु वधा पुरवणे कामी त मय एंटर ायजेस 

िन.र. .60,88,571/- (अ र  र. .साठ लाख अ याऐंशी हजार पाचशे एकाह र फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .60,72,021/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .60,72,021/- पे ा 16.29% कमी हणजेच र. .50,82,889/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,15,020/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .52,14,459/- 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 – ८७१६                               वषय मांक – १३७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/९१/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/72/2020-21 अ वये अ, ब, ड, ग भागातील 

उ ानाम ये द यांग (अपंग) य ंसाठ  व वध कार या सु वधा पुर वणे कामी मे.एस.बी.काळे 

िन.र. .60,96,876/- (अ र  र. .साठ लाख शहा णव हजार आठशे शहा र  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .60,80,326/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .60,80,326/- पे ा 23.10% कमी हणजेच र. .46,75,771/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,15,020/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .48,07,341/- 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 – ८७१७                               वषय मांक – १३८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ मु य/१६३/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/30/2020-21अ वये भाग .७ 

खंडोबामाळ, सँ ड वक कॉलनी व इतर  पर सराम ये  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.झंुजार 

क शन िन.र. .59,99,174/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार एकशे चौ-याह र 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,87,475/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,87,475/- पे ा 27.55% कमी हणजेच 

र. .43,37,926/- + रॉय ट  चाजस र. .16,395/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण 

र. .43,66,021/- 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 – ८७१८                               वषय मांक – १३९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ मु य/१६४/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/27/2020-21 अ वये भाग .३ मोशी - 

डुडूळगाव  प रसरातील व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.चैताली स लायस 

िन.र. .74,98,961/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अ या णव हजार नऊशे एकस  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,87,261/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,87,261/- पे ा 37.02% कमी हणजेच 

र. .47,15,477/- + रॉय ट  चाजस र. .22,897/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण 

र. .47,50,074 /- 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 – ८७१९                               वषय मांक – १४० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ मु य/१६५/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/24/2020-21 अ वये भाग . ३  च-होली 
प रसरात खड करण व बीबीएम करणेकामी मे.चैताली स लायस िन.र. .74,91,910/- (अ र  र. .चौ-
याह र लाख ए या णव हजार नऊशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .74,57,810/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .74,57,810/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .44,75,432/- + रॉय ट  चाजस र. .63,179/-  

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,100/- = एकुण र. .45,72,711/- 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 – ८७२०                              वषय मांक – १४१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ मु य/१६६/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/6/2020-21 अ वये भाग .४ मधील 

बोपखेल येथ े ठक ठकाणी डांबर करणे करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 

िन.र. .1,64,22,108/- (अ र  र. .एक कोट  चौस  लाख बावीस हजार एकशे आठ फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,63,53,758/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,63,53,758/- पे ा 27.27% कमी हणजेच 

र. .1,18,94,088/- + रॉय ट  चाजस र. .1,25,419/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 

र. .1,20,87,857/- 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 – ८७२१                              वषय मांक – १४२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – आरो य इ मु यालय 

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

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/८/का व/२८/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय  कायालय काय ेञातील म.न.पा.च े आरो य 

वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाच ेव मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-या या 
सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती करणे या 
कामासाठ  िन वदा नोट स .५/२०१८-१९ िन वदा िस द करणेत आली होती. मे.महाल मी 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांना ित िसट ित माह ५५२.६९ दराने दर वीकृत करणेत 

आला आहे. थायी सिमती ठराव .४०९४ द.२२/०१/२०१९ नुसार सं थेनी कामाचा िसलबंद करारनामा 
सादर के यानुसार .ड /े३/का व/१४३/२०१९ दनांक  ०८/०३/२०१९ अ वये एकुण ३७८ िस स कर ता 
ित माह येणारा खच र.  २,०८,९१७/- माणे द. ०८/०३/२०१९ ते द.०७/०३/२०२१ पयतचा कामाचा 

आदेश दे यात आलेला आहे.  ड े ीय  कायालय काय ेञातील म.न.पा.च े आरो य वभागाकड ल  

सावजिनक शौचालयाच े व मुता-यांची यांिञक  प तीने दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ 

व पाची दु ती करणे या कामाची मुदत द.०७/०३/२०२१ रोजी संपत असलेने व नवीन िन वदा 
या चालू असलेने द. ०८/०३/२०२१ ते द.०७/०७/२०२१  पयत. मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा 

सहकार  सं था मया. यांना मुदतवाढ देणेसाठ  र. . ८,४२,३००/- अपे ीत खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 
शौचालय व मुता-या एकुण िस स ित िसट ित माह खच ित माह येणारा खचर.  

४ मह या कर ता 
येणारा अपे त खचर.  

३८१ ५५२.६९ २,१०,५७५/- ८,४२,३००/- 
    सदरच े कामास द.०८/०३/२०२१ ते द.०७/०७/२०२१ पयत मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया.  यांना मुदतवाढ देणेसाठ  र. . ८,४२,३००/- अपे ीत खचास महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ क नुसार मा यता देणेत येत आहे. सदरचा 
खच ड ेञीय आरो य वभागाकड ल “खाजगी करणा ारे साफसफाई”  या लेखािशषातुन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७२२                              वषय मांक – १४३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/६९९/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/59/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 

रावेत व कवळे प रसरात थम ला ट प टे मारण ेव अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अ जं य भाकर 

पारटे िन.र. .29,03,121/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख तीन हजार एकशे एक वस फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,72,521/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
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सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,72,521/- पे ा 37.25% कमी हणजेच र. .18,02,507/- + 

रॉय ट  चाजस र. .4,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,600/- = एकुण र. .18,37,347/- 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 – ८७२३                              वषय मांक – १४४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/७००/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/56/2020-21 अ वये सन २०२०-१ क रता 
भाग .१६ म ये रावेत भागातील र ते आव यकतेनुसार खड  मु माच ेकरणेकामी मे. बी.एम.पवार 

िन.र. .28,13,362/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख तेरा हजार तीनशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .27,46,012/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .27,46,012/- पे ा 18.99% कमी हणजेच र. .22,24,544/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,08,495/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण र. .24,00,389/- 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 – ८७२४                              वषय मांक – १४५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७०१/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/69/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 

रावेत भागातील से. .३२ अ प रसरातील फुटपाथ व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस.एस. 

ए टर ायजेस िन.र. .74,96,730/- (अ र  र. .चौ-याह तर लाख शहा नव हजार सातशे तीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,79,079.955 वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,79,079.955 पे ा 27.77% कमी हणजेच 
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र. .54,02,139/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,650/- = एकुण 

र. .54,19,789/- 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 – ८७२५                              वषय मांक – १४६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/३३३/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/50/2020-21 अ वये भाग .20 संत 

तुकारामनगर वाय सी एम  हॉ पीटल येथील थाप य वषयक  व फिनचर वषयक कामे करणेकामी 
मे.के.पी.क शन िन.र. .45,00,000/- (अ र  र. .पं चेचाळ स लाख  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,77,100/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,77,100/- पे ा 21.99% कमी हणजेच र. .34,92,586/- + 

रॉय ट  चाजस र. .5,371/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,900/- = एकुण र. .35,20,857/- 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 – ८७२६                              वषय मांक – १४७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३३४/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/88/2020-21 अ वये भाग .9 मासुळकर 

कॉलनी प रसरातील मनपा इमारतीची देखभाल दु ती व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.फेलोशीप ुप िन.र. .29,99,537/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार पाचशे सदोतीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,237/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,237/- पे ा 31.5% कमी हणजेच 

र. .20,05,157/- + रॉय ट  चाजस र. .7,915/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण 
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र. .20,85,372 /- 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 – ८७२७                              वषय मांक – १४८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/५२/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       वायसीएमएच मधील डॉ.तुषार पाट ल, वकृतीशा  त  यांनी द.१२/१०/२०२० रोजीचे 
प ा वये महारा  शासन प रप क मांक-को वड-२०२०/ . .२०३/ शा-१, दनांक-२९/०६/२०२० 
अ वये १३/०६/२०२० रोजी िस  केले या Clinical Management Protocol मधील मागदशक 
सूचनांनुसार Convalescent Plasma (Off Label) या उपचार प तीचा वापर रा यातील को वड-१९ 
आजारांवर ल उपचारांकर ता सम पत सव शासक य/महानगरपािलका/खाजगी/िनमशासक य  

णालयांनी करावा अशा सूचना दले या आहेत. ला मा दा यांकडुन र पेढ  वयंचलीत 

अफेरेिसस मशीन ारे ला मा वेगळा क न इतर सव पेशी दा याला परत के या जातात. एका 
दा याकडून ०२ ला मा बॅ ज तयार करता येतात. एका ला मा बॅ ज क रता येणारा खच खालील 
माणे आहे. 

अ. . तपासणीचे नाव अंदाजे खच(छापील कंमत) पय े

१. अफेरसीस ला मा क स ९००० ित क ट(दोन ला मा बॅग) 
२. र  गट व र  जुळवणी १५० ित बॅ ज व ण ्

३. र  सं िमत आजारा या तपास या (उदा. एच.आय. ह , कावीळ, गु  रोग, 

मले रया इ.) ८००-९०० ित बॅग 

४. र  पेढ तील उपकरणे, मनु यबळ,  इतर ओवरहेड चाजस ३००-५०० ित बॅग 

५. 

 

ला मा दा या या ला मा मधील को वड-१९ आजारा व  तयार 
झाले या ितजै वकांची पातळ चे माण तपासणी खच 

५००-६०० ित बॅग 

दनांक-२४/०९/२०२० रोजी िस  केले या महारा  शासन िनणय .कोरोना-
२०२०/ . .३१७/आरो य५(सांकेितक .२०२००९१४१२१३२६३३१७) मा.रा यपाल, महारा  रा य, 

यां या आदेशानुसार अफेरेसीस प तीने संकिलत केले या ित डोस ला मा बॅगसाठ (२०० 
िमली. ला मा) खाजगी/ व त र पे यांना/ णालयांना णाकडून .५५००/- ित बॅग इतके 
कमाल शु क (सव करासं हत) आकार यास शासन िनणया ारे मा यता दली आहे. तसेच 

केिमलुिमनेस स चाचणी सह ला मा उपल ध क न द यास, या चाचणीसाठ  कमाल दर 
र. .५०० (सव करांस हत) ( ला मा बॅग कंमती यित र ) दर आकार यास शासन िनणया ारे 
मा यता दली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने अ ाप अफेरेसीस ला मा बॅ जचे शु क  

दर िनधा रत केले नस याने पूव चेच पूण र ातून वेगळा केले या ला मा बॅ जचे दर (र.४००/- 
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ित बॅ ज) खाजगी णालयातील णांक रता आकार त आहोत. आपण यशवंतराव च हाण 
मृती णालय र पेढ त केिमलुिमनेस स चाचणी ारे ितजै वकांची पातळ  तपास यानंतर 

यो य अशा ला मा दा याकडून अफेरेसीस मशीन ारे ला मा संकिलत के यानंतर यावर 
केिमलुिमनेस स ह  चाचणी क न णांना ला मा उपल ध कर त आहोत. तर  महारा  शासन 
िनणयानुसार आपण खाजगी णालयातील णांक रता  २०० िमली. एका अफेरेसीस ला मा 
बॅग क रता .६,०००(५५००+५००) इतके कमाल शु क आकार यात हरकत नाह . वायसीएम र  
क ाकडे मो या माणात पं.िच.मनपा या ह तील व ह बाहेर ल खाजगी णालयात दाखल 
असलेले ण र  व र घटक घे यासाठ  मो या माणात अज करतात. वायसीएम णालय,  

इतर महानगरपािलका हॉ पटल व सरकार  णालयांमधील णांसाठ  र  व र घटक मोफत 
करणेस व खाजगी णालयांमधील णांसाठ  अफेरेसीस ला मा बॅ जसाठ  दर र. .६,०००/- 

ित बॅ ज आकार यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७२८                              वषय मांक – १४९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .सु व/१/का व/१७५/२०२१, द.१८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांच े व वध ठकाणी 
मोठया माणात वाहनांची रोज ये-जा अहोरा  चालू असते. यासाठ  मनपा काय े ातील व वध 

(िस नल असलेले व िस नल नसलेले) व जा त वदळ च े चौक येथील रहदार  सुरळ तपण े चालू 

रहाणेसाठ  ॅ फक पोिलसांच ेमदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ अ वये 

१५० ॅ फक वाडन “मदतनीस” िनयु  करणेकामी मे. टल इंटे ेटेड स ह सेस ा.िल या सं थेस 

दनांक १६/८/२०२० ते १५/०२/२०२१ या कालावधीसाठ  कामकाज आदेश देणेत आलेले आहे. मनपा या 
व वध िमळकती उदा. करसंकलन वभागीय कायालये, पाणी पुरवठा, कायशाळा, इ ठकाणी सुर ा 
यव थेचे कामकाज करणेकामी ई िन वदा सुचना मांक २/२०१६-१७ अ वये मे.नॅशनल िस यु रट  

स ह सेस या सं थेस दनांक १६/०८/२०२० ते १५/०२/२०२१ या कालावधीसाठ  ८८२ रखवालदारांचे 
“मदतनीस” व दनांक १५/१२/२०२० ते १५/०२/२०२१ या कालावधीसाठ  वाढ व ३ रखवालदारांचे 
“मदतनीस” अस ेएकूण ८८५ रखवालदारांच े “मदतनीस” िनयु  करणेकामी कामकाज आदेश देणेत 

आलेले आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंतगत येणा-या ाथिमक शाळा व मा यिमक 

वदयालये इमारती कर ता सुर ा यव था करणेकामी ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ अ वये 

मे.सैिनक इंटेिलज स &िस यु रट  ा.िल. या सं थेस दनांक १६/८/२०२० ते १५/०२/२०२१ या 
कालावधीसाठ  ३१६ रखवालदारांचे “मदतनीस” िनयु  करणेकामी कामकाज आदेश देणेत आलेले आहे. 

उपरो  नमुद ई िन वदा सुचना मांक १/२/३/२०१६-१७ या ित ह  िन वदचा कालावाधी द.१६/०८/२०२० 

ते द.१५/०२/२०२१ पयत आहे या िन वदची मुदत दनांक १५/०२/२०२१ रोजी संपु ात येत असलेने 

सुर ा वभागामाफत ॅ फक वाडन िनयु  करणेकामी नवीन ई िन वदा नोट स मांक १/२०२०-२०२१ 
िस द करणेत आलेली आहे. तसेच ई िन वदा सुचना मांक २/२०१६-१७ अ वये मनपा िमळकतींवर व 
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ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ अ वये मनपा ाथिमक शाळा/मा यिमक वदयालय यां या 
इमारतीकर ता रखवालदारांच ेमदतनीस िनयु  करणे या दो ह  िन वदची मुदत दनांक १५/०२/२०२१ 
रोजी संपु ात येत असलेने सुर ा वभागाकडे संर णाथ असलेले भाग िनहाय मनपा िमळकतींसाठ  ई 

िन वदा नोट स मांक २/४/२०२०-२०२१ अ वये ‘अ’ व ‘फ’ भाग, ‘ब’ व ‘ग’ भाग, ‘क’ व ‘ई’ भाग 

व ‘ड’ व ‘ह’ या भागाम ये रखवालदारांच े “मदतनीस” िनयु  करणेकामी ई िन वदा िस द करणेत 

आलेली असून िन वदेची कायवाह  चालू आहे. सुर ा यव था ह  अ याव यक सेवेत येत अस याने व 

िन वदेची कया पुण होऊन कामकाज आदेश देईपयत वेळ लाग याची श यता नाकारता येत नसलेने 

ई कामगार क याण वभागाकड ल जा. .काक/०३/का व/२१३/२०२० दनांक ११/०८/२०२० अ वये व 

सं थेने सादर केले या स ह स चाज नुसार जीएसट  वगळून मे. टल इंटे ेटेड स ह सेस ा.िल यांस 

१५० ॅ फक वाडन “मदतनीस” र. .२३,७८४/- माणे, मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांस ८८५ 

रखवालदारांच े “मदतनीस” र. .२३,७८४/- व मे.सैिनक इंटेिलज स ड िस यु रट  ा.िल. यांस ३१६ 

रखवालदारांच े“मदतनीस” र. .२३,१८४/- माणे मािसक वेतन अदा करणेस व यापुढे माहे जानेवार  व 

जुल ैम ये होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ वलेस य  

या तारखेपासून दर वाढ लागू करणे. न याने टॅ प पेपर, अनामत र कम घेऊन करारनामा क न घेणे 

आव यक आहे या माणे ई िन वदा सुचना .१/२/३/२०१६-१७ या िन वदना २८ फे ुवार  २०२१ पयत 

कंवा नवीन िन वदा या अंितम होवून कामाच ेआदेश देईपयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व 

याकामी येणा-या खचास दनांक ११/०२/२०२१ रोजीचे तावास मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली 
अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७२९                               वषय मांक – १५० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/२२२/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/60/03/2020-21 अ वये . .२६  पंपळे 

िनलख येथील  वशालनगर, जगताप डेअर , व प रसरातील र त े हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .1,49,94,948/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख चौ-
या नौ हजार नऊशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,49,20,598/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,49,20,598/- पे ा 40.01% कमी हणजेच र. .89,50,867/- + रॉय ट  चाजस र. .27,561/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .90,52,778/- 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 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 – ८७३०                              वषय मांक – १५१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे   

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/२२३/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/60/04/2020-21 अ वये . .२६  

पेपळे िनलख गावठाण व इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .1,49,99,375/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख न या नव 

हजार ितनशे पंचेह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,25,025/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,25,025/- 

पे ा 36.1% कमी हणजेच र. .95,37,091/- + रॉय ट  चाजस र. .29,116/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,350/- = एकुण र. .96,40,557/- 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 – ८७३१                               वषय मांक – १५२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३३०/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/17/2020-21 अ वये भाग .24 

थेरगाव मधील व वध भागात जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे. तम अ ण मेटे 

िन.र. .58,17,625/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख सतरा हजार सहाशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .58,17,625/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,17,625/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .38,40,214/- + 

रॉय ट  चाजस र. .10,821/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,51,035/- 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 – ८७३२                              वषय मांक – १५३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३३१/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/18/2020-21 अ वये भाग .24 

थेरगाव मधील डांगे चौक प रसर, द नगर प रसर, गणेश नगर प रसर व इतर प रसरातील 

जलिन:सारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे. तम अ ण मेटे िन.र. .66,48,086/- (अ र  

र. .सहास  लाख अ ठेचाळ स हजार शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .66,48,086/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .66,48,086/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .43,88,402/- + रॉय ट  चाजस र. .13,272/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .44,01,674/- 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 – ८७३३                              वषय मांक – १५४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३३२/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/98/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील से. .२३ ते २४  व इतर प रसरात  जलिन:सारण 

वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.कािलदास 

संभाजी बांगर िन.र. .44,95,714/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख पं या नव हजार सातशे चौदा फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,95,714/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,95,714/- पे ा 27.95% कमी हणजेच 

र. .32,39,162/- + रॉय ट  चाजस र. .10,627/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .32,49,789/- 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 – ८७३४                              वषय मांक – १५५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३२९/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/37/2020-21 अ वये भाग .26 पंपळे 

िनलख येथील मैलाशु करण क ाकडे जाणार  मु य गु व वाह नीच े मजबूतीकरण करणेकामी 
मे.एम.जी.माने िन.र. .75,00,001/- (अ र  र. .पं याह र लाख एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .75,00,001/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .75,00,001/- पे ा 19.53% कमी हणजेच र. .60,35,251/- + रॉय ट  

चाजस र. .36,562/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .60,71,813/- 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 – ८७३५                              वषय मांक – १५६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/ /२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .76/01/2020-2021 अ वये फ भागात 

ठक ठकाणी सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे.पी.एन.नागणे िन.र. .1,91,27,971/- (अ र  

र. .एक कोट  ए या व लाख स ावीस हजार नऊशे ए काह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,89,58,371/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,89,58,371/- पे ा 15.19% कमी हणजेच र. .1,60,78,594/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,72,461/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,69,600/- = एकुण र. .1,64,20,655/- 

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 मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८७३६                              वषय मांक – १५७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/२२५/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/04/2020-2021 अ वये सांगवी - कवळे 

र यावर डांग े चौक ते कावेर  नगर सबवेपयतचा र ता अबन ट नुसार वकसीत करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .4,11,13,047/- (अ र  र. .चार कोट  अकरा लाख तेरा हजार 

स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,09,54,398/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,09,54,398/- पे ा 28.20% 

कमी हणजेच र. .2,94,05,258/- + रॉय ट  चाजस र. .3,09,177/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,58,650/- = एकुण र. .2,98,73,085/- 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 – ८७३७                              वषय मांक – १५८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२२६/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/17/2020-2021 अ वये भाग .११ म ये 

हे ेव ती येथील मनपा शाळा .92 इमारतीचे व तार करण करणेकामी मे.शंकर पांडुरंग बजबळकर 

िन.र. .89,60,756/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख साठ हजार सातशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,43,806/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,43,806/- पे ा 21.22% कमी हणजेच र. .70,45,930/- + 

रॉय ट  चाजस र. .15,890/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,950/- = एकुण र. .70,78,770/- 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 – ८७३८                              वषय मांक – १५९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अंबरनाथ काबंळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/२१३/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/२/२-२०२०-२१ अ वये रावेत येथील 

मैलाशु द करण क ाची चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.ए सेल इले क स/इं ज. यांचेकडुन 

िन वदा र. .३,५४,१६,१०४/-वर िन वदा दर ा  झालेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून 

र. .३,५४,१६,१०४/-पे ा  -१८.००% कमी  या सुधा रत दराने हणजेच र. .२,९०,४१,२०५/- पयत काम 

क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट  नुसार भाववाढ कलम लागु 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 यांचेसोबत करारनामा क न कामाच ेआदेश देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७३९                              वषय मांक – १६० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/८/का व/८६४/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .१८/०१/२०२०-२१ अ वये भामा आसखेड 

धरणापासून देहू पयत १७०० िम.मी. व १४०० िम.मी. यासाची जलवा हनी टाकणेकामी र यालगत/ 

र याने भूसंपादन करणेकामी एज सीची नेमणूक करणेबाबत (आं ा व भामा आसखेड क पांतगत 

लागणा-या शासक य/खाजगी परवान या, ना- हरकत माणप  इ.) मे.एच.ट .जाधव & असोिसए स  

िन.र. .81,10,928/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख दहा हजार नऊशे अठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,10,928/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,10,928/- पे ा 11% कमी हणजेच र. .72,18,726/- + 

रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .72,18,726/- 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 – ८७४०                              वषय मांक – १६१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/६/का व/११३/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/16/2020-2021 अ वये दापोड  येथ े

महाराजा हॉटेल ते पा याची टाक  पयत ५०० मीमी यासाची एमएस गु चवा हनी टाकणेकामी 
मे.बालाजी इं जिनअस िन.र. .74,90,187/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न द  हजार एकशे  

स याऐंशी  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,90,187/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,90,187/- पे ा 14.1% 

कमी  हणजेच र. .64,34,071/- + रॉय ट  चाजस र. .3,385/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .64,37,456/- 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 – ८७४१                              वषय मांक – १६२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/६/का व/११४/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .10/2/2020-2021 अ वये से. .२३ 

जलशु द करण क  येथ े ८०० के ह  ए मतेच े जिन  संचाची उभारणी करणे व अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.रॉयल पॉवर टनक  इ पलीम स ा.िल.  िन.र. .1,13,54,534/- (अ र  र. .एक कोट  

तेरा लाख चौप न हजार पाचशे चौतीस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,13,54,534/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,13,54,534/- पे ा 17.75% कमी हणजेच र. .93,39,104/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .93,39,104/- 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 – ८७४२                              वषय मांक – १६३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/६/का व/११५/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .12/11/2020-2021 अ वये इ भागात पाईप 

लाईन दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस िन.र. .62,49,877/- (अ र  र. .बास  

लाख एकोणप नास  हजार आठशे  स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .62,49,877/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .62,49,877/- पे ा 32% कमी  हणजेच र. .42,49,916/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .42,51,135/- 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 – ८७४३                              वषय मांक – १६४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/८/का व/८६५/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .10/02/2019-20 अ वये दघी येथ ेनवीन संप 

व पंप हाउस व राय जंग मन  तदनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िशवर  क शन & अथ मू हस  

िन.र. .83,36,665/-  (अ र  र. . याऐंशी लाख छ ीस हजार सहाशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .83,26,266/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .83,26,266/- पे ा 6.66% जा त  हणजेच र. .88,80,795/- + 

रॉय ट  चाजस र. .10,399/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .88,91,194/- 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 – ८७४४                              वषय मांक – १६५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३३६/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/46/2020-21 अ वये भाग .25 मधील 

ताथवडे, पुनावळे प रसरात जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी मे. िशका 
एंटर ायजेस िन.र. .35,21,259/- (अ र  र. .प तीस लाख एकवीस हजार दोनशे एकोणसाठ  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,21,259/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,21,259/- पे ा 23.01% कमी हणजेच 

र. .27,11,017/- + रॉय ट  चाजस र. .7,449/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .27,18,466/- 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 – ८७४५                              वषय मांक – १६६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३३५/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/45/2020-21 अ वये भाग .25वाकड 

प रसरात जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी मे. िशका एंटर ायजेस 

िन.र. .31,34,195/- (अ र  र. .एकतीस लाख चौतीस हजार एकशे पं या नव  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .31,34,195/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,34,195/- पे ा 23.01% कमी हणजेच र. .24,13,017/- + 

रॉय ट  चाजस र. .6,423/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .24,19,440/- 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 – ८७४६                              वषय मांक – १६७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३३४/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/44/2020-21 अ वये भाग .25 

ताथवडे पुनावळे भागातील ड.पी. र ते व इतर प रसरात जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे 

करणेकामी मे. िशका एंटर ायजेस िन.र. .37,49,160/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास 

हजार एकशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,160/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,160/- पे ा 23.01% 

कमी हणजेच र. .28,86,478/- + रॉय ट  चाजस र. .8,159/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .28,94,637/- 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 – ८७४७                              वषय मांक – १६८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१७/का व/२८९/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाच ेकोवीड १९ या कामाकाजातील 
सेवेम ये अडथळा िनमाण होऊ नये हणून तसेच कोवीड १९ संसगामुळे वाढत असले या 
आप कालीन प र थ तीचे पा भूमीवर महापािलके या सव णालय मुखां या व 
वाय.सी.एम.एच. (कंुटुब क याण) वभागा या मागणीनुसार वैदय कय अिधकार  व पँरामेड कल  

कमचार  व इतर कमचार  यांची यापुव   कोरोना  १९ चे महामार या काळात मानधन सेवेत 
काम केले या ५२९ कमचा-यांमधुन थम जे उमेदवार महापािलकेम ये जु झालेले होते . या 
जु झाले या दनांकानुसार ाधा याने वचार क न थमत: २६० पदे पुढ ल दोन म हने 

कालावधीसाठ  पुणता हंगामी व पात िनयु  दले या कमचा-यांना  व आव यकता भास यास 
वाढ व पदे भरणेस तसेच यांना ावयाचे मानधनाचे य  खचास  काय र मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८७४८                              वषय मांक – १६९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . वमुका/८/का व/१४८/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .२०/१-२०२०-२१ अ वये अ े ीय कायालय 
अंतगत थाप य वषयक कामांतगत  व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.एम.बी.इले क & कं. 

िन.र. .६१,६४,९११/- (अ र  र. .एकस  लाख चौस  हजार नऊशे एकरा फ ) पे ा ३०.०१% 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  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७४९                              वषय मांक – १७० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . वमुका/८/का व/१४९/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-20/2020-2021 अ वये भाग .16 मधील 

कवळे भागातील समीर लॉ स ते मुकाई चौकापयत 18 मी. ं द र ता व इतर र ते वकिसत 

करणेकामी  मे.टॉप इले कल िन.र. .2,61,45,843/- (अ र  र. .दोन कोट  एकस  लाख 

पं चेचाळ स हजार आठशे ेचाळ स फ )  पे ा 22.78% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

र. .2,01,89,820/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७५०                              वषय मांक – १७१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . वमुका/४/का व/२८४/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .37-10/2020-2021 अ वये भाग .21 

मधील व वध र याच े कॉ ं ट र याच े व ुतीकरण करणे  या कामाकर ता मे.कमल इले क 

ए टर ायजेस  िन वदा र. .87,62,624/- (अ र  र. .स याऐंशी लाख बास   हजार सहाशे चोवीस  फ ) 
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पे ा –23.51% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७५१                              वषय मांक – १७२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/२१५/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/01/2020-2021 अ वये मनपा अंतगत 

सांगवी मैलाशु द करण क  क रताच े मैलापाणी पंपहाऊस-सांगवी मुळानगर पंप हाऊसच े वा षक 

चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.आदेश इले कल ड कॉ टर िन.र. .95,23,200/- 

(अ र  र. .पं यान व लाख तेवीस हजार दोनशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .95,23,200/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .95,23,200/- पे ा 18.60% कमी हणजेच र. .77,51,885/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .77,51,885/- 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 – ८७५२                              वषय मांक – १७३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/२१६/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/06/2020-2021 अ वये मनपाच े िचंचवड 

भाटनगर मैलाशु द करण क  अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसच े चालन देखभाल व दु ती 
करणेकामी ( पंपर  मेन डल स, पंपर  वाघेरे, पंपर  लो ले हल, वैभवनगर) मे.आदेश इले कल ड 

कॉ टर िन.र. .3,67,22,289/- (अ र  र. .तीन कोट  सदुस  लाख बावीस हजार दोनशे 

एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,67,22,289/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,67,22,289/- पे ा 
13.99% कमी हणजेच र. .3,15,84,841/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .3,15,84,841/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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 – ८७५३                              वषय मांक – १७४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य EWS  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . था/िन/ EWS/२३०/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/04/2020-2021 अ वये िचखली से. .17 व 

19 येथ ेआिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये बहुउ ेशीय इमारत बांधणेकामी 
मे.देव क शन िन.र. .4,87,41,733/- (अ र  र. .चार कोट  स याऐंशी लाख ए केचाळ स हजार 

सातशे तेह ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,85,83,433/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,85,83,433/- पे ा 
18.77% कमी हणजेच र. .3,94,64,323/- + रॉय ट  चाजस र. .1,66,131/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,58,300/- = एकुण र. .3,97,88,754/- 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 – ८७५४                              वषय मांक – १७५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/९४/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/68/2020-21 अ वये भाग .२१ पंपर  

येथील जोग महाराज उ ानात युर स करणे व अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणे व इतर 

उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी सोनाली क शन िन.र. .59,75,926/- (अ र  

र. .एकोणसाठ लाख पं याह र हजार नऊशे स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .59,38,626/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .59,38,626/- पे ा 20.99% कमी हणजेच र. .46,92,108/- + रॉय ट  चाजस 

र. .24,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,300/- = एकुण र. .47,53,849/- 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 
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ि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 – ८७५५                              वषय मांक – १७६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/९३/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केल े माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/69/2020-21 अ वये भाग .१८ म ये 

राजमाता जजाऊ पयटन क ाम ये जजाऊ सृ ी, योगासन   यायाम ितकृती उभारणे व उ ानांची 
नुतनीकरणांची कामे करणेकामी सोनाली क शन िन.र. .74,99,974/- (अ र  र. .चौ-याह र  

लाख न या णव हजार नऊशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .74,64,323/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .74,64,323/- पे ा 20.99% कमी हणजेच र. .58,97,562/- + रॉय ट  चाजस र. .27,837/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,650/- = एकुण र. .59,61,049/- 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 – ८७५६                              वषय मांक – १७७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे   

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/९५/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/58/2020/21 अ वये भाग .२३ मधील 

बापुजी बुवा उ ाना या िसमािभंतीच े नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
सनसारा क शन िन.र. .44,98,711/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ या णव हजार सातशे 

अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,61,411/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,61,411/- पे ा 13.50% 

कमी हणजेच र. .38,59,121/- + रॉय ट  चाजस र. .28,860/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .37,300/- = एकुण र. .39,25,281/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
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ि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 – ८७५७                              वषय मांक – १७८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१७९/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/32/2020-21 अ वये भाग .७ वकास 

कॉलनी, लांडेवाड  व इतर पर सरात थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.हायटेक 

इ ा चर िन.र. .74,99,446/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या णव हजार चारशे शेहचाळ स 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,87,746/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,87,746/- पे ा 26.01% कमी हणजेच 

र. .55,40,183/- + रॉय ट  चाजस र. .15,406/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण 

र. .55,67,289/- 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 – ८७५८                              वषय मांक – १७९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१८०/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/3/2020-21 अ वये भाग .३ चो वसावाड  - 

वडमुखवाड  प रसरातील व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवगंगा क शन 

िन.र. .74,97,447/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स या णव हजार चारशे स ेचाळ स फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,85,747/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,85,747/- पे ा 41.41% कमी हणजेच 

र. .43,85,899/- + रॉय ट  चाजस र. .22,897/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण 

र. .44,20,496/- 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 – ८७५९                              वषय मांक – १८० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२२६/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/46/2020-21 अ वये . .२१ 
पंपर  येथील पावसाळ  पा याचा िनचरा करणेकर ता टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.युवराज द ोबा 
वाघेरे िन.र. .41,45,146/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख पंचेचाळ स हजार एकशे शेहचाळ स फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,06,946/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,06,946/- पे ा 24.99% कमी हणजेच 

र. .30,80,620/- + रॉय ट  चाजस र. .8,198/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .38,200/- = एकुण 

र. .31,27,018/- 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 – ८७६०                              वषय मांक – १८१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२२५/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/54/2020-21 अ वये . .२३ 

मधील संद पनगर, साईनाथनगर, वृंदावन कॉलनी, िशवराज कॉलनी, ानद प कॉलनी व ग नानक 

नगर व इतर प रसरातील पा याचा िनचरा करणेसाठ  टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.साईदुगा 
क शन िन.र. .41,50,884/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख प नास हजार आठशे चौ-याऐंशी फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,17,184/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,17,184/- पे ा 15.15% कमी हणजेच 

र. .34,93,431/- + रॉय ट  चाजस र. .2,544/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण 

र. .35,29,675/- 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 – ८७६१                               वषय मांक – १८२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/२२६/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/10/2020-21 अ वये . .२५ 

ताथवडे येथील भागातील न याने ता यात येणारे र ते WMM व MPM प दतीने वकसीत करणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेढेकर िन.र. .37,09,986/- (अ र  र. .सदोतीस लाख नऊ हजार नऊशे शहाऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,42,636/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,42,636/- पे ा 45.78% कमी हणजेच 

र. .19,75,037/- + रॉय ट  चाजस र. .80,846/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण 

र. .21,23,233/- 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 – ८७६२                              वषय मांक – १८३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२३२/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/65/2020-21 अ वये . .२४ 

मधील अ ण पाक, ी स सोसायट  लगतचा प रसर, मोरे र कॉलनी व इतर प रसरातील र ते बी.एम. 

व बी.सी. प दतीन े करणे कामी मे. ल ि सी क शन ा. िल. िन.र. .44,94,820/- (अ र  र. . 

च वेचाळ स लाख चौ-या नव लाख आठशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .44,20,470/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,20,470/- पे ा 33.91% कमी हणजेच र. .29,21,489/- + रॉय ट  चाजस 

र. .8,904/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .30,04,743/- 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 
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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 – ८७६३                              वषय मांक – १८४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२३३/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/42/2020-21 अ वये . .२१ 
मधील व वध शाळा इमारतींच े रंगरंगोट  व दु तीची कामे करणेकामी मे.चेतक संभाजी िशंदे 

िन.र. .37,28,110/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठावीस हजार एकशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,05,610/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,05,610/- पे ा 27.27% कमी हणजेच र. .26,95,090/- + 

रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,500/- = एकुण र. .27,26,918/- 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 – ८७६४                              वषय मांक – १८५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३४०/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/5/2020-21 अ वये भाग .९ खराळवाड   व 

इतर भागामधील र ते हॉटिम स प तीने  डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा चर ा.ली. 
िन.र. .3749776/- (अ र  र. .सदोतीस  लाख एकोणप नास हजार सातशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,76,026/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,026/- पे ा 26.92% कमी हणजेच र. .26,86,440/- + 

रॉय ट  चाजस र. .34,931/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .27,95,121/- 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 
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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 – ८७६५                              वषय मांक – १८६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३३९/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/104/2020-21 अ वये भाग .६ मधील 

सदगु नगर व प रसरातील र यांची डांबर करणाने सुधारणा करणेकामी मे. ली सी क शन 

ा.िल. िन.र. .44,94,428/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख चौ-या नव हजार चारशे अ ठावीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,93,278/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,93,278/- पे ा 33.91% कमी हणजेच 

र. .29,03,517/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,01,150/- = एकुण 

र. .30,30,108/- 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 – ८७६६                               वषय मांक – १८७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३४३/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/101/2020-21 अ वये भाग . ६ मधील पुणे 

नािशक र या या प म बाजूस र याच ेवर व ख डे मु माने व एम.पी.एम प दतीने बुज वणेकामी 
मे.संक प इं ा चर िन.र. .44,58,327/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठाव न हजार तीनशे 

स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,08,877/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,08,877/- पे ा 26.01% 

कमी हणजेच र. .32,62,128/- + रॉय ट  चाजस र. .1,17,895/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .49,450/- = एकुण र. .34,29,473/- 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 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७६७                              वषय मांक – १८८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३४२/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/50/2020-21 अ वये भाग .2 म ये सेवा 
वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची खड करण व डांबर करण व एम.पी.एम प तीने सुधारणा करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .26,93,905/- (अ र  र. .स वीस लाख या नव हजार नऊशे 

पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .26,20,155/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .26,20,155/- पे ा 33.91% 

कमी हणजेच र. .17,31,660/- + रॉय ट  चाजस र. .76,324/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .73,750/- = एकुण र. .18,81,734/- 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 – ८७६८                              वषय मांक – १८९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३४१/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/82/2020-21 अ वये  भाग .९ नेह नगर व 

इतर भागामधील र त े हॉटिम स प तीने  डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 

िन.र. .37,49,325/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार तीनशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,75,575/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,75,575/- पे ा 33.91% कमी हणजेच र. .24,29,188/- + रॉय ट  

चाजस र. .14,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .25,17,779/- 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 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 – ८७६९                              वषय मांक – १९० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३४४/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/4/2020-21 अ वये भाग .९ नेह नगर, 

खराळवाड  व इतर ठकाणी कलर पे हंग लॉक व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवगंगा 
क शन िन.र. .31,01,815/- (अ र  र. .एकतीस लाख एक हजार आठशे पंधरा फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,81,365/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,81,365/- पे ा 38.99% कमी हणजेच 

र. .18,79,941/- + रॉय ट  चाजस र. .13,851/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,450/- = एकुण 

र. .19,14,242/- 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 – ८७७०                              वषय मांक – १९१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३३७/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/23/2020-21 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .4 मधील दघी मधील गजानन महाराज नगर, पठारे कॉलनी 
प रसरातील मलिन:सारण निलकेच ेसुधारणा करणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .37,15,361/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख पंधरा हजार तीनशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .37,15,361/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,15,361/- पे ा 25.01% कमी हणजेच र. .27,86,149/- + रॉय ट  चाजस 

र. .18,090/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,04,239/- 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 – ८७७१                              वषय मांक – १९२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३३८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/30/2020-21 अ वये भाग .11 

कृ णानगर, िशवतेजनगर प रसरातील चबस व े नेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .29,80,310/- (अ र  र.य .एकोणतीस लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,80,310/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,80,310/- पे ा 32.11% कमी हणजेच 

र. .20,23,332/- + रॉय ट  चाजस र. .19,633/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .20,42,965/- 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 – ८७७२                              वषय मांक – १९३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३४१/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/85/2020-21 अ वये भाग . २२ 

मधील नढेनगर, जय हंद कॉलनी व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व 

उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .47,99,867/- (अ र  

र. .स ेचाळ स लाख न या नव हजार आठशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .47,99,867/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .47,99,867/- पे ा 27.09% कमी हणजेच र. .34,99,583/- + रॉय ट  चाजस 

र. .16,281/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,15,864/- 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 – ८७७३                              वषय मांक – १९४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३४०/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/89/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग . १९ मधील  सुदशनगर, उ ोगनगर व इतर प रसरात  

जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
मे.पा  कॉप रेशन िन.र. .44,98,506/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ या नव हजार पाचशे सहा  
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,98,506/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,98,506/- पे ा 18.18% कमी हणजेच 

र. .36,80,678/- + रॉय ट  चाजस र. .10,876/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .36,91,554/- 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 – ८७७४                              वषय मांक – १९५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३३९/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/3/2020-21 अ वये भाग .१ देहू 

आळंद  र ता ते इं ायणी नद  भागातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.संक प 

इ ा चर िन.र. .44,80,381/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख ऐंशी हजार तीनशे ए याऐंशी फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,80,381/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,80,381/- पे ा 26.02% कमी हणजेच 

र. .33,14,586/- + रॉय ट  चाजस र. .8,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .33,23,239/- 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 – ८७७५                              वषय मांक – १९६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३४२/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/81/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 

कवळे, मामुड  व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व न याने वकिसत 

होत असले या प रसरात जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .59,99,895/- 

(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार आठशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,895/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,895/- पे ा 31.52% कमी हणजेच र. .41,08,728/- + रॉय ट  

चाजस र. .54,732/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .41,63,460/- 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 – ८७७६                              वषय मांक – १९७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३४३/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/22/2020-21 अ वये भाग .29 मधील 

पंपळे गुरव प रसरातील े नेज लाईन व चबसची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.अिमत 

क शन िन.र. .74,67,013/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख सदसु  हजार तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,67,013/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,67,013/- पे ा 32.1% कमी हणजेच र. .50,70,102/- + 

रॉय ट  चाजस र. .38,746/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .51,08,848/- 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 – ८७७७                              वषय मांक – १९८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/१२८/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाच ेयशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर 

जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार 

िनवड झाले या एकूण १०५ उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतचे प  अ नुसार काय र मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७७८                              वषय मांक – १९९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/१२९/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 

नेमणुक केले या RTPCR लॅब टे निशयन पदावर ल स या कायरत असले या १७ उमेदवारांचा सेवा 
कालावधी  द.३१/०१/२०२१ व द.१५/०२/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण 

देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ या संसगज य वषाणुचा  ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत 

णांची  सं या वचारात घेता पुढ ल कालावधीसाठ  न याने मानधन भरती करणेकामी जा हरात 

कटन िस द क न अज माग वणेत आले असून पा  उमेदवारांची लेखीप र ा द.१९/१२/२०२० व 

द.२०/१२/२०२० रोजी घेणेत आले या आहेत.  यानुसार िन वड  केले या १२ लॅब टे निशयन 

उमेदवारांची िनयु  या  तावीत आहे. सदर िनयु  दले या उमेदवारांना को वड-१९ वॅब 

तपासणीच े िश ण देणेस कमान १५ ते २० दवसाचा कालावधी लागणार आहे. तोपयत यापुव  

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये स या माहे द.३१ जानेवार  २०२१ व द.१५/०२/२०२१ अखेर 
कायरत असले या मानधनावर ल RTPCR लॅब टे निशयन १७ उमेदवारांची सेवा द.२८/०२/२०२१ 
पयत अिध हत  करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७७९                              वषय मांक – २०० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/१३१/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाच ेयशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
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व पात व वध पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर 

जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार 

िनवड झाले या वाढ व ३९ उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतच े प  अ नुसार काय र मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८७८०                              वषय मांक – २०१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/१३९/२०२१, द.१५/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी, 
किन  िनवासी, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट युट , आय.सी.यु  व बी.ट .ओ डॉ टरां या  र  

पदांकर ता  द.०१/०२/२०२१, व द.०८/०२/२०२१  रोजीच े Walk In Interview  कर ता उप थीत 

उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी-२, किन  िनवासी-५, वै कय अिधकार  आय.सी.यु-२ व िश ट युट -१ 
असे एकूण- १० उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतच े प  अ म ये 

नमुद केले या  व र  िनवासी-२, किन  िनवासी-५, वै कय अिधकार  आय.सी.यु-२ व िश ट युट -१ 
उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाच ेतारखेपासून  िनयु  करणे व 

यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८७८१                              वषय मांक – २०२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/१६४/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाच ेयशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर 

जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन यामधुन र  जागेवर गुणव ा व 

आर णानुसार िनवड झाले या वाढ व पु षक  मदतनीस-१२ व ीक  मदतनीस-१३ अस ेएकूण२५ 

उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतच ेप  अ नुसार काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८७८२                              वषय मांक – २०३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता( व/यां)यांचे प  . वमुका/४/का व/२८५/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
      मा.सह शहर अिभयंता( व/यां)यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .32-17/2020-2021 अ वये भाग मांक ३१ 
नमदा गाडन कॉनर ते माकन चौकापयत व पर सरातील र ते अ ावत प तीने वकसीत करणेकामी 
(सन २०१९-२०) मे.टे नोवा इ ा चर ा.िल. िन वदा र. .25,17,214/ (अ र  र. .पंचवीस लाख 

सतरा हजार दोनशे चौदा फ ) पे ा -23.05% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स 

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

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

ठराव मांक – ८७८३                              वषय मांक – २०४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता( व/यां)यांचे प  . वमुका/४/का व/२८६/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
      मा.सह शहर अिभयंता( व/यां)यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .32-14/2020-2021  अ वये भाग मांक 

३२ मिधल नॅशनल कुल (शुभ ी ब ड ंग) ते पायसर पुला पयत व पर सरातील र ते अ ावत 

प तीन े वकसीत करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.टे नोवा इ ा चर ा. िल. िन वदा 
र. .42,40,272/- (अ र  . बेचाळ स लाख चाळ स हजार दोनशे बाह र फ ) पे ा –22.16% कमी या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू 

व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७८४                              वषय मांक – २०५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/११८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/13/2020-2021 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता काळेवाड  वजयनगर येथील प रसरात टँकर ारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे सुदशन वॉटर 

स लायस  िन.र. .29,24,369/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चो वस हजार तीनशे  एकोणस र  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,24,369/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,24,369/- पे ा 12.8% कमी हणजेच 
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र. .25,50,050/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,50,050/- 

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 – ८७८५                              वषय मांक – २०६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/७०२/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/52/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ म ये रावेत व कवळे भागातील वाहतूक वषयक व रोड फिनचर कामे करणेकामी 

मे. झम ए टर ायजेस िन.र. .29,99,677/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख न या नव हजार सहाशे 

स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,69,077/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,69,077/- पे ा 18.54% 

कमी हणजेच र. .24,18,610/- + रॉय ट  चाजस र. .5,654/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,600/- 

= एकुण र. .24,54,864/- 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 – ८७८६                              वषय मांक – २०७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/९६/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/13/2020-21 अ वये भाग .२२ 
मधील व वध उ ानांम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी िशवम एंटर ायजेस 
िन.र. .44,99,054/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार चौप न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 4463403/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,63,403/- पे ा 28.99% 
कमी हणजेच र. .31,69,462/- + रॉय ट  चाजस र. .42,261/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .35,650/- = एकुण र. .32,47,373/- 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 – ८७८७                              वषय मांक – २०८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३४५/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/107/2020-21 अ वये भाग .६ मधील 

च पाणी वसाहत र या या पुव व प म भागातील र याची डांबर करणाने सुधारणा करणेकामी 
मे.परमानंद ए कृपलानी िन.र. .59,86,690/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख शहाऐंशी हजार सहाशे न वद 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .58,85,540/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,85,540/- पे ा 22.50% कमी हणजेच 

र. .45,61,294/- + रॉय ट  चाजस र. .5,042/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,01,150/- = एकुण 

र. .46,67,486/- 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 – ८७८८                              वषय मांक – २०९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/३४६/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .51/1/2020-21 अ वये भाग .३० मधील 

र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.पेववे क शन ा.िल. िन.र. .4,95,35,775/- (अ र  र. .चार 

कोट  पं या नव लाख प तीस हजार सातशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .4,94,62,025/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .4,94,62,025/- पे ा 36.90% कमी हणजेच र. .3,12,10,538/- + रॉय ट  चाजस 

र. .2,66,793/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .3,15,51,081/- पयत काम क न 
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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 – ८७८९                              वषय मांक – २१० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/३४७/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/16/2020-21 अ वये भाग .९ मधील मनपा 
या कायशाळा प रसरात डांबर करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.धने र क शन 

िन.र. .74,99,746/- (अ र  र. .     चौ-याह र लाख न या नव हजार सातशे शेहचाळ स फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,25,996/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,25,996/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 

र. .51,98,940/- + रॉय ट  चाजस र. .52,244/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण 

र. .53,24,934/- 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 – ८७९०                              वषय मांक – २११ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ– मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . था/िन/क-मु य/३४८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/110/2020-21 अ वये भाग .९ खराळवाड  

व नेह नगर प रसरातील मनपा शाळा इमारतींची दु तीची व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.सांडभोर क शन िन.र. .74,98,201/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अ ठया नव हजार दोनशे 

एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,74,751/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,74,751/- पे ा 42.57% 

कमी हणजेच र. .42,92,749/- + रॉय ट  चाजस र. .47,490/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .23,450/- = एकुण र. .43,63,689/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
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ि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 – ८७९१                              वषय मांक – २१२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३४९/२०२१, द.२४/०२/२०२१ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/96/2020-21 अ वये भाग .६ म ये प म 

भागात ख डे व चरांची डांबर करणाचे सुधारणा करणेकामी मे.लाणावळा क शन कं. 

िन.र. .29,99,371/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार तीनशे ए काह र फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,98,221/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,98,221/- पे ा 15.53% कमी हणजेच 

र. .24,48,127/- + रॉय ट  चाजस र. .39,866/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,01,150/- = एकुण 

र. .25,89,143/- 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 – ८७९२                              वषय मांक – २१३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१८२/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/29/2020-21अ वये भाग .७ भोसर , िशतल 

बाग, आपटे कॉलनी व इतर पर सराम ये   थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.झुंजार क शन 

िन.र. .59,98,720/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख अ या णव हजार सातशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,87,020/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,87,020/- पे ा 26.55% कमी हणजेच र. .43,97,466/- + 

रॉय ट  चाजस र. .16,537/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .44,25,703/- 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 
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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 – ८७९३                              वषय मांक – २१४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७०४/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/76/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील बालका म शाळा प रसर लेखाफाम कुणाल आयकॉिनया व उवर त ठकाणचे र ते 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .59,99,055/- (अ र  

र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .59,24,705/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .59,24,705/- पे ा 32.58% कमी हणजेच र. .39,94,436/- + रॉय ट  चाजस 

र. .6,767/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .40,75,553/- 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 – ८७९४                              वषय मांक – २१५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७०३/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/68/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील रावेत भागातील वकिसत झाले या ड .पी. र याला जोडणारे 

(स.नं.७४,७७,९५,७६ व ९४) मधील सव नॉन ड .पी. र ते वकिसत करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .97,49,521/- (अ र  र. .स या नव लाख एकोणप नास हजार पाचशे एकवीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .96,82,171/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .96,82,171/- पे ा 30.60% कमी हणजेच 

र. .67,19,427/- + रॉय ट  चाजस र. .59,33,56/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण 

र. .73,80,133/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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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 – ८७९५                              वषय मांक – २१६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/७०५/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/58/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील गु ारा व िशंदेव ती  प रसराम ये व वध कंप या/मनपा माफत खोद यात 

आलेले चर डांबर कारणाने दु त करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .29,03,347/- (अ र  

र. .एकोण ीस लाख तीन हजार तीनशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .28,28,996.967 वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .28,28,996.967 पे ा 30.60% कमी हणजेच र. .19,63,324/- + रॉय ट  चाजस 

र. .10,617/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .20,48,291/- 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 – ८७९६                              वषय मांक – २१७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२५२/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/24/2020-2021 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१७ मधील िशवनगर  भागातील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
कऱणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .1,24,44,002/- (अ र  र. .एक कोट  
चोवीस लाख च वेचाळ स हजार दोन  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,21,02,252/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,21,02,252/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .84,72,787/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,229/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,41,750/- = एकुण र. .88,39,766/- पयत काम 
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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 – ८७९७                              वषय मांक – २१८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड   

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२५१/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/20/2020-2021 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .२२ मधील प रसराम ये आव यकते माणे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .99,99,906/- (अ र  र. .न या नव लाख 
न या नव हजार नऊशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .99,25,556/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .99,25,556/- पे ा 27.99% कमी हणजेच र. .71,47,393/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,956/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .72,48,699/- 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 – ८७९८                              वषय मांक – २१९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२५०/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/21/2020-2021 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .२२ वजयनगर मधील प रसराम ये आव यकते माणे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .99,99,947/- (अ र  
र. .न या नव लाख न या नव हजार नऊशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,25,596.53 वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,25,596.53 पे ा 26.99% कमी हणजेच र. .72,46,678/- 
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+ रॉय ट  चाजस र. .26,956/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .73,47,984/- 

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 – ८७९९                              वषय मांक – २२० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२४९/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/18/2020-2021 अ वये भाग .१७ 
मधील ेमलोक पाक भागातील र ते काँ ट/डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर 
ा.िल. िन.र. .74,98,125/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अ ठया नव हजार एकशे पंचवीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,56,375/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .71,56,375/- पे ा 25.45% कमी 
हणजेच र. .53,35,078/- + रॉय ट  चाजस र. .22,786/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .3,41,750/- = एकुण र. .56,99,614/- 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 – ८८००                              वषय मांक – २२१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२४८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/25/2020-2021 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१७ मधील वा हेकरवाड   भागातील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
कऱणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .1,24,52,439/- (अ र  र. .एक कोट  
चोवीस लाख बाव न हजार चारशे एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,21,10,689/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
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ठेकेदाराकडून र. .1,21,10,689/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .84,78,693/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,621/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,41,750/- = एकुण र. .88,47,064/- 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 – ८८०१                              वषय मांक – २२२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२४७/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/23/2020-2021 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१७ मधील िचंचवडेनगर भागातील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
कऱणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .1,24,29,899/- (अ र  र. .एक कोट  
चोवीस लाख एकोणतीस हजार आठशे न या नव  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .1,20,88,149/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,20,88,149/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .84,62,913/- + रॉय ट  
चाजस र. .24,512/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,41,750/- = एकुण र. .88,29,175/- 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 – ८८०२                              वषय मांक – २२३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य EWS 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/EWS/२४४/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/04/2020-2021 अ वये िचखली से. .17 व 
19 येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पामधील आर ण भुखंडांना 
िसमािभंत बांधणेकामी मे.आकाश अशोक लांजेवार िन.र. .1,49,86,209/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणप नास लाख शहाऐंशी हजार दोनशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 



137 
 

वगळून र. .1,49,61,759/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,49,61,759/- पे ा 21.53% कमी हणजेच र. .1,17,40,492/- + रॉय ट  चाजस 
र. .17,655/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .24,450/- = एकुण र. .1,17,82,597/- 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 – ८८०३                              वषय मांक – २२४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/२४५/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/01/2020-2021 अ वये िनगड  येथील 
कै.मधुकर पवळे पुलाची रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी 
मे.राहूल क शन िन.र. .1,07,48,639/- (अ र  र. .एक कोट  सात लाख अ ठेचाळ स हजार 
सहाशे एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,06,49,239/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,06,49,239/- पे ा 28.05% कमी हणजेच र. .76,62,127/- + रॉय ट  चाजस र. .6,500/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .99,400/- = एकुण र. .77,68,027/- 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 – ८८०४                              वषय मांक – २२५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य EWS 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/EWS/२४१/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/03/2020-2021 अ वये बो-हाडेवाड  येथे 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा 
(Infrastructure) पुर वणेकामी मे.एस.ट .इले क स ा.िल. िन.र. .4,84,81,531/- (अ र  
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र. .चार कोट  चौ-याऐंशी लाख ए याऐंशी हजार पाचशे एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,83,75,231/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,83,75,231/- पे ा 18.81% कमी हणजेच 

र. .3,92,75,850/- + रॉय ट  चाजस र. .5,19,532/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,06,300/- = 

एकुण र. .3,99,01,682/- 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 – ८८०५                              वषय मांक – २२६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/२४०/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/02/2020-2021 अ वये िनगड -दापोड  
र यावर ल ेड सेपरेटर, लॅब, कब टोन, ए सपानशन जा ट इ.दुर ती करणेकामी मे.राहूल 
क शन िन.र. .1,42,40,227/- (अ र  र. .एक कोट  बेचाळ स लाख चाळ स हजार दोनशे 
स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,41,63,427/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,41,63,427/- पे ा 
28.02% कमी हणजेच र. .1,01,94,835/- + रॉय ट  चाजस र. .6,500/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .76,800/- = एकुण र. .1,02,78,135/- 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 – ८८०६                               वषय मांक – २२७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२३९/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/02/2020-2021 अ वये भाग .१ िचखली 
धनगरबाबा मंद र ते केशवनगर पयत नाला बांधणेकामी मे.राहूल क शन 
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िन.र. .4,00,13,794/- (अ र  र. .चार कोट  तेरा हजार सातशे चौ-या नव फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,00,00,495/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,00,00,495/- पे ा 22.77% कमी हणजेच 

र. .3,08,92,382/- + रॉय ट  चाजस र. .98,212/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण 
र. .3,10,03,894/- 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 – ८८०७                              वषय मांक – २२८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२३८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/16/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
मधील ता यात आलेले Non DP र ते वकसीत करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .59,97,704/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख स या नव हजार सातशे चार फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,29,354/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,29,354/- पे ा 36.05% कमी हणजेच 
र. .37,91,822/- + रॉय ट  चाजस र. .61,907/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 
र. .39,22,079/- 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 – ८८०८                              वषय मांक – २२९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२३७/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/02/2020-2021 अ वये भाग .१२ 
तळवडे येिथल ता यात आलेले आर ण समतल क न सीमािभंत बाधणेकामी मे.बी.ड .यादव 
िन.र. .1,72,51,474/- (अ र  र. .एक कोट  बहा र लाख ए काव न हजार चारशे चौ-याह र 
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,72,32,474/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,72,32,474/- पे ा 
24.74% कमी हणजेच र. .1,29,69,160/- + रॉय ट  चाजस र. .11,519/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .19,000/- = एकुण र. .1,29,99,679/- 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 – ८८०९                               वषय मांक – २३० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२४६/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/01/2020-2021 अ वये भाग .११ 
पुणानगर येथील सी.ड .सी मोकळ  जागा .३ येथे बहुउ ेशीय इमारत बांधणेकामी मे.बी.पी. 
खोडदे आ ण कं. िन.र. .74,87,656/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स याऐंशी हजार सहाशे 
छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,70,706/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,70,706/- पे ा 
21.00% कमी हणजेच र. .59,01,858/- + रॉय ट  चाजस र. .24,507/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .16,950/- = एकुण र. .59,43,315/- 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 – ८८१०                               वषय मांक – २३१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२४५/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/15/2020-2021 अ वये फ े य कायालय 
इमारतीची थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.त मय एंटर ायजेस 
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िन.र. .54,70,866/- (अ र  र. .चोप न लाख स र हजार आठशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .54,53,066/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .54,53,066/- पे ा 13.14% कमी हणजेच 

र. .47,36,533/- + रॉय ट  चाजस र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,800/- = एकुण 
र. .47,56,453/- 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 – ८८११                               वषय मांक – २३२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/२१७/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/11/2020-2021 अ वये कासारवाड  ४० 
द.ल.िल. मैलाशु द करण क  ट पा १ चे चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.एच.एन.बी. 
इं जिनअस ा. िल. िन.र. .1,60,79,132/- (अ र  र. .एक कोट  साठ लाख एकुणऐंशी हजार 
एकशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,60,79,132/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,60,79,132/- पे ा 21.00% कमी हणजेच र. .1,27,02,514/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,27,02,514/- 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 – ८८१२                              वषय मांक – २३३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/५/का व/६२/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. . Ele/HO/B/33/21/2020-21 अ वये भाग .16 

कवळे वकासनगर येथील न याने ता यात आलेले ड .पी. व नॉन ड .पी र ते वकिसत 
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कऱणेकामी  मे. ी ओम इले कल िन.र. .1,06,15,761/- (अ र  र. .एक कोट  सहा लाख 
पंधरा हजार सातशे एकस  फ )  पे ा 23.54% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .81,16,811/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८१३                               वषय मांक – २३४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/५/का व/६३/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-16/2020-2021 अ वये बीआरट एस कॉर डॉर 
.3 वाकड येथील पुणे बँगलोर महामागावर ल पुलापासून हंजवड  ह पयत र ता वकिसत 

करणे या कामातील व ुत वषयक कामे करणेकामी  मे. ी ओम इले क स 
िन.र. .1,92,27,738/- (अ र  र. .एक कोट  या नव लाख स ावीस हजार सातशे अडोतीस 
फ )  पे ा 23.55% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,46,99,606/-  पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८१४                               वषय मांक – २३५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/५/का व/६४/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-15/2020-2021 अ वये . ं .२६ वाकड- पंपंळे 
िनलख मधील अंतगत र याचे कॉ ट करण करणे  या कामांतगत व ुत वषयक कामे 
करणेकामी  मे.वैभवी इले क काप रेशन िन.र. .1,88,84,470/- (अ र  र. .एक कोट  अठयाऐंशी 
लाख चौ-याऐंशी हजार चारशे स र फ )  पे ा 19.81% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .1,51,43,456/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८१५                              वषय मांक – २३६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/५/का व/६५/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  35/01/2020-21 अ वये औ ंध रावेत र यावर ल 
वाय जं शन ते औंध हॉ पीटल दर यानची र यामधील अती उ चदाब वा हनी हल वणेकामी 
(lumsum) ा  लघुतम िन वदाधारक मे. कोकण मेलबल इंड ज यांचेकड ल मुळ िन वदा 
र. .3,09,59,653/- (अ र  र. .तीन कोट  नऊ लाख एकोणसाठ हजार सहाशे ेप न फ )   
र. .3,20,50,000/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८१६                               वषय मांक – २३७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७०७/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/79/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१६ म ये साईनगर मामुड  येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.शंकर रामचं  बजबजकर िन.र. .59,99,607/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
न या नव हजार सहाशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,65,257/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .59,65,257/- पे ा 38.05% कमी हणजेच र. .43,14,977/- + रॉय ट  चाजस 

र. .12,464/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .43,61,791/- 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 
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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 – ८८१७                               वषय मांक – २३८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७०८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/81/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील साईनगर, मामुड  लेखाफाम भागातील ना याची थाप य वषयक कामे 

कऱणे. कामी मे. शंकर पांडुरंग बजबलकर िन.र. .57,91,908/-(अ र  र. .स ा व न लाख 
ए यानौ हजार नऊशे आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 
57,76318.38/-वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .5776318.38/- पे ा39.04% कमी हणजेच र. .3521244 /-+रॉय ट  चाजस 
र. .19971.06/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15590/- = एकुण र. .3556805.06 /- 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 देणेबाबत वचार करणे.  मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८१८                               वषय मांक – २३९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७०९/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/82/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील वकासनगर, पडसे कॉलनी  भागातील ना याची थाप य वषयक कामे 

कऱणे. कामी मे.शंकर पांडुरंग बजबलकर िन.र. .57,91,977/- (अ र  र. .स ा व न लाख 
ए यानौ हजार नऊशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .57,76,387/-वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .57,76387/- पे ा 37.06% कमी हणजेच र. .36,35,658/- + रॉय ट  चाजस 
र. .19,971/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,590/- = एकुण र. .36,71,219/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
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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 – ८८१९                               वषय मांक – २४० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१०/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे– 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/26/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 
रावेत प रसरातील अ का लु सोसायट  जवळ ल नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.सुयोगराज क शन िन.र. .82,52,570/- (अ र  र. . याऐंशी लाख बाव न हजार पाचशे 
स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,36,980/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,36,980/- पे ा 
33.33% कमी हणजेच र. .54,91,595/- + रॉय ट  चाजस र. .52,995/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .15,590/- = एकुण र. .55,60,180/- 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 – ८८२०                              वषय मांक – २४१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१६/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे– 

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/78/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ म ये कवळे वकासनगर मामुड  भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

कऱणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .59,93,068/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख या नव हजार 
अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,18,718/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,18,718/- पे ा 
30.60% कमी हणजेच र. .41,07,590/- + रॉय ट  चाजस र. .14,316/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .41,96,256/- 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 
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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 – ८८२१                               वषय मांक – २४२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१५/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/75/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील कवळे गावठाण कोतवालनगर व उवर त भागातील र ते हॉटिम स 

प दतीन डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .59,98,680/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख अ ठया नव हजार सहाशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,24,330/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .59,24,330/- पे ा 30.60% कमी हणजेच र. .41,11,485/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,126/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .41,97,961 /- 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 – ८८२२                              वषय मांक – २४३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ मु य/१८६/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/26/2020-21 अ वये भाग .३ च-होली 
पर सरात र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो  ेक शन िन.र. .74,97,945/- (अ र  
र. .चौ-याह र लाख स या णव हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,24,845/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,24,845/- पे ा 38.05% कमी हणजेच र. .45,99,691/- + 

रॉय ट  चाजस र. .23,462/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .46,96,253/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
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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 – ८८२३                              वषय मांक – २४४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ मु य/१८७/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/33/2020-21 अ वये भाग .७ आ दनाथ 
नगर, ग हाणे व ती व इतर पर सराम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.ट .दाते 
िन.र. .74,99,731/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या णव हजार सातशे एकतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,88,031/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,88,031/- पे ा 32.01% कमी हणजेच 
र. .50,91,112/- + रॉय ट  चाजस र. .14,417/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण 
र. .51,17,229/- 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 – ८८२४                              वषय मांक – २४५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड   

संदभ– मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ मु य/१८८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/1/2020-21 अ वये भाग .३ मोशी 
प रसरात खड करण व बीबीएम करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .74,95,413/- (अ र  
र. .चौ-याह र लाख पं या णव हजार चारशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .74,61,313/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,61,313/- पे ा 40.99% कमी हणजेच र. .44,02,921/- + रॉय ट  
चाजस र. .63,179/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,100/- = एकुण र. .45,00,200/- 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 
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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 – ८८२५                              वषय मांक – २४६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/१०२/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/05/2020-21 अ वये भाग .१२ तळवडे, 

आ. .१/५२ व १/५३ अंतगत मातीचे पाथवे व इतर उ ान वषयक कामे करणेकामी 
एस.बी.काळे िन.र. .1,60,07,138/- (अ र  र. .एक कोट  साठ लाख सात हजार एकशे अडोतीस  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,57,39,438/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,57,39,438/- पे ा 
23.91% कमी हणजेच र. .1,19,76,138/- + रॉय ट  चाजस र. .2,30,786/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .2,67,700/- = एकुण र. .1,24,74,624/- 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 – ८८२६                              वषय मांक – २४७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/१०१/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/10/2020-21 अ वये पंपर  िचंचवड 
मनपा या व वध उ ानाम ये आव यकतेनुसार एल.ई.ड .क बग बस वणेकामी योगीराज 
एंटर ायजेस िन.र. .99,61,749/- (अ र  र. .न या णव लाख एकस  हजार सातशे 
एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,46,398.91 वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .99,46,398.91 पे ा 11.50% कमी हणजेच र. .88,02,563/- + रॉय ट  चाजस र. .24,420/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,350/- = एकुण र. .88,42,333/- 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 
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ि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 – ८८२७                              वषय मांक – २४८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/९८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/8/2020-21 अ वये भाग .१२ तळवडे 
गायरान मशानभूमी बाजूकड ल िसमािभंत दु ती करणे, तारकंुपण करणे  व इतर कामे 
करणेकामी नरळे व णू वठोबा िन.र. .40,16,067/- (अ र  र. .चाळ स लाख सोळा हजार 
सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,74,067/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,74,067/- पे ा 
35.10% कमी हणजेच र. .25,79,169/- + रॉय ट  चाजस र. .1,49,154/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .42,000/- = एकुण र. .27,70,323/- 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 – ८८२८                              वषय मांक – २४९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/९८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/7/2020-21 अ वये भाग .१२ तळवडे 
गायरान मु य वेश ारा जवळ ल व एम.आय.ड .सी. बाजुकड ल िसमािभंत दु तीकरणे, 

तारकंुपण करणे व इतर कामे करणेकामी शंकर पांडूरंग बजबळकर िन.र. .39,69,119/- (अ र  
र. .एकोणचाळ स लाख एकोणस र हजार एकषे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,27,118/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,27,118/- पे ा 35.10% कमी हणजेच र. .25,48,700/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,35,295/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,000/- = एकुण र. .27,25,995/- 
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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 – ८८२९                              वषय मांक – २५० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/१००/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/9/2020-21 अ वये भाग .१२ तळवडे 
गायरान मधील उ ानासाठ  पाथवे करणे व इतर आव यक कामे करणेकामी नरळे व णू 
वठोबा िन.र. .40,38,662/- (अ र  र. .चाळ स लाख अडोतीस हजार सहाशे बाष  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,96,662/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,96,662/- पे ा 35.53% कमी हणजेच 
र. .25,76,648/- + रॉय ट  चाजस र. .1,25,847/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,000/- = एकुण 
र. .27,44,495/- 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 – ८८३०                               वषय मांक – २५१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७२१/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/80/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 
एम.बी.कॅ प  ते भ  श  बीआरट एस रोड पयत रे वेलाईन समांतर १८.०० मी ड .पी र ता व 
उवर त र ता वकिसत करणेकामी (भाग-१) मे.साई भा कं शन िन.र. .74,97,795/- (अ र  
र. .चौ-याह र लाख स या नव हजार सातशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,23,445/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,23,445/- पे ा 36.05% कमी हणजेच र. .47,47,293/- + 

रॉय ट  चाजस र. .15,213/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .48,36,856/- 
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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 – ८८३१                               वषय मांक – २५२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७२०/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/63/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील िशंदे व ती गु ारा प रसर व से टर .२९,३०,३२ भागातील  र याचे 

हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. साई भा क शन िन.र. .58,11,930/- (अ र  
र. .अ ठा व न लाख अकरा हजार नऊशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .57,37,580/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .57,37,580/- पे ा 35.01% कमी हणजेच र. .37,28,853/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,017/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .38,05,220/- 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 – ८८३२                              वषय मांक – २५३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१९/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/77/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील द ानगर िभमाशंकरनगर पडसे कॉलनी नेटके कॉलनी भागातील र ते व 

उवर त र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण कऱणेकामी मे.साई भा कं शन 
िन.र. .59,95,432/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख पं या नव हजार चारशे ब ीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,21,082/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,21,082/- पे ा 38.03% कमी हणजेच 



152 
 

र. .36,69,295/- + रॉय ट  चाजस र. .13,018/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 
र. .37,56,663/- 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 – ८८३३                              वषय मांक – २५४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१८/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/61/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील रावेत गावठाण व रावेत भागातील र याच ेहॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणेकामी मे. साई भा कं शन िन.र. .58,05,378/- (अ र  र. .अ ठा व न लाख पाच 
हजार तीनशे अ ठयाह तर फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .57,31,028/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .57,31,028/- पे ा 36.05% कमी हणजेच र. .36,64,992/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,834/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .37,42,176/- 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 – ८८३४                              वषय मांक – २५५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१७/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/74/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील साईनगर मामुड  भागातील मु य व अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण कऱणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .59,96,458/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
शहा नव हजार चारशे अ ठा व न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,22,108/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
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ठेकेदाराकडून र. .59,22,108/- पे ा 35.06% कमी हणजेच र. .38,45,817/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,324/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .39,32,491/- 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 – ८८३५                              वषय मांक – २५६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/73/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील आदशनगर मामुड गाव राऊतनगर भागातील व उवर त ठकाणचे र ते 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. साई भा कं शन िन.र. .59,97,364/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख स या नव हजार तीनशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .59,23,014/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,23,014/- पे ा 37.00% कमी हणजेच र. .37,31,499/- + रॉय ट  
चाजस र. .10,083/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .38,15,932/- 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 – ८८३६                               वषय मांक – २५७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/62/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील गु ारा मु य र ता व िचंतामणी मु य र याचे हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे.साई भा कं शन िन.र. .80,89,244/- (अ र  र. .ऐंशी लाख 
एकोणन वद हजार दोनशे च वचेाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .82,14,894/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .82,14,894/- पे ा 37.00% कमी हणजेच र. .51,75,383/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,299/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .52,53,032/- 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 – ८८३७                              वषय मांक – २५८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७१२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/72/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील िस बॉयिसस कॉलेज मासुळकर फाम प रसरातील व उवर त भागातील र ते 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .59,99,846/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार आठशे शहेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,25,496.3 वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,25,496.3 पे ा 32.70% कमी हणजेच र. .39,87,859/- + 

रॉय ट  चाजस र. .12,350/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .40,74,559/- 

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 – ८८३८                              वषय मांक – २५९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/७११/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/65/2020-21 अ वये भाग .१६ मधील 
रावेत भागातीलगु ारा चौक ते वा हेकरवाड  र याला न याने फुटपाथ करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.राहुल कं शन िन.र. .82,92,721/- (अ र  र. . याऐंशी लाख 
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या नव हजार सातशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .82,75,071/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .82,75,071/- पे ा 27.77% कमी हणजेच र. .59,77,084/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,650/- = एकुण र. .59,94,734/- 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 – ८८३९                              वषय मांक – २६० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/अ-मु य/४२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/1/2020-21 अ वये भाग .१६ आकुड  
हाँ पटलचे व तार करण करणेकामी (ट पा-2) M/s.A.G.ASSOCIATES िन.र. .3,57,66,101/- 

(अ र  र. .तीन कोट  स ाव न लाख सहास  हजार एकशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,56,00,001/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,56,00,001/- पे ा 17.92% कमी हणजेच 

र. .2,92,20,481/- + रॉय ट  चाजस र. .3,77,149/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,66,100/- = 

एकुण र. .2,97,63,730/- 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 – ८८४०                              वषय मांक – २६१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/८७९/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .12/60/2020-21 अ वये से टर .२३ 
िनगड  जलशु द करण क  येथील केिमकल टा यांना Agitator िस ट म बस वणे व काया वत 
करणेकामी मे.युिनक ेडस  िन.र. .42,60,042/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख साठ हजार बेचाळ स 
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फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,60,042/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,60,042/- पे ा 
17.96% कमी हणजेच र. .34,94,938/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .12,700/- = एकुण र. .35,07,638/- 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 – ८८४१                              वषय मांक – २६२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/८७८/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .12/67/2020-21 अ वये जलशु द करण क  
से. .२३ मधील व वध युिन सची यां क प दतीने साफ सफाई करणेकामी मे.युिनक ेडस  

िन.र. .28,62,443/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख बास  हजार चारशे ेचाळ स फ )  मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,62,443/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,62,443/- पे ा 7.96% कमी हणजेच 
र. .26,34,593/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,34,593/- 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. 
----------- 

ठराव मांक – ८८४२                              वषय मांक – २६३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/८/का व/८८०/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .12/61/2020-21 अ वये से टर .२३ 
िनगड  येथील जलशु द करण क  ट पा .१, २, ३ व ४ ची थाप य वषयक कामे करणे व 
इतर देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.आर.इंटर ायझेस  िन.र. .93,58,314/- (अ र   
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र. . या णव लाख आठव न हजार तीनशे चौदा  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .93,58,314/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .93,58,314/- पे ा 25.16% कमी हणजेच र. .70,03,762/- + रॉय ट  
चाजस र. .44,454/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .25,000/- = एकुण र. .70,73,216/- 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 – ८८४३                              वषय मांक – २६४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पापु/८/का व/८८१/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .12-64-2020-21 अ वये से टर .२३ 
िनगड  येथील जलशु द करण क ाचे यां क व तां क वषयक देखभाल दु ती करणेकामी   
(िनयमीत िनगा व कामकाज सुरळ त राख यासाठ ) मे.युिनक ेडस िन.र. .99,93,311/- (अ र  
र. . न या णव लाख या णव हजार तीनशे अकरा फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .99,93,311/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,93,311/- पे ा 19.96% कमी हणजेच र. .79,98,646/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .79,98,646/- 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 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 – ८८४४                              वषय मांक – २६५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३५४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/96/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील तुळजाईव ती, ववेकनगर  व इतर प रसरात  
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जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर िन.र. .89,99,980/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख 
न या नव हजार नऊशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .89,99,980/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .89,99,980/- पे ा 30.84% कमी हणजेच र. .62,24,386/- + रॉय ट  चाजस 
र. .19,220/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .62,43,606/- 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 – ८८४५                              वषय मांक – २६६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३५३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/19/2020-21 अ वये भाग .24 

थेरगाव मधील न याने वकसीत करणेत येणा-या व वध भागाम ये जलिन:सारण वषयक 
सुधारणा कामे करणेकामी मे. तम अ ण मेटे िन.र. .66,48,815/- (अ र  र. .सहास  लाख 
अ ठेचाळ स हजार आठशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .66,48,815/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .66,48,815/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .43,88,883/- + रॉय ट  चाजस 
र. .13,272/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .44,02,155/- 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 – ८८४६                              वषय मांक – २६७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३५२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
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      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/4/2020-21 अ वये भाग .21 पंपर  
मधील व वध भागात जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे.सागर क शन 
िन.र. .50,18,989/- (अ र  र. .प नास लाख अठरा हजार नऊशे एकोणन वद फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,18,989/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .50,18,989/- पे ा 35.1% कमी हणजेच 
र. .32,57,324/- + रॉय ट  चाजस र. .9,594/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,66,918/- 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 – ८८४७                              वषय मांक – २६८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ– मा.कायकार  अिभयंता( था) यांचे प  .उ ान/६/का व/११३/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
      मा.कायकार  अिभयंता( था) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम मांक ४ अ वये 
मनपाचे तळवडे गायरान उ ान देखभाल करणे कामाबाबत मे. दशा वयंरोजगार सं था  या 
ठेकेदारांची िन वदा र. .७,४५,६८०/- (अ र  र. .सात  लाख पंचचेाळ स  हजार सहाश ऐंशी 
फ )  पे ा -२७.०५%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .५,४३,९७३/- (अ र  र. .पाच लाख ेचाळ स हजार नऊशे याह र फ ) माणे वकृत 
क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत 
करणेत आलेला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८४८                              वषय मांक – २६९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पअक/का व/२१८/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/10/2020-2021 अ वये मनपा या 
कासारवाड  मै.शु.क ाम ये था. वषयक दु ती ची कामे करणेकामी मे.अंबाजी इ ा ट चर 
कंपनी िन.र. .1,50,12,790/- (अ र  र. .एक कोट  प नास लाख बारा हजार सातशे न वद 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,99,763/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,99,763/- पे ा 
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22.41% कमी हणजेच र. .1,16,38,316/- + रॉय ट  चाजस र. .13,027/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,16,51,343/- 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 – ८८४९                              वषय मांक – २७० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – अ े य, जलिन:सारण 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ– मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .अ ेका/न ज/का व/२३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
      मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड मनपाचे अ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन 
ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामा या िन वदा अट  शत म ये िन वदेचा कालावधी हा ५ वष 

आहे. तसेच कामाचा आदेश १ वषासाठ  दयावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance 

वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल, 

असे नमुद करणेत आले आहे. स या चालू असले या उपरो  कामाची एकुण ५ वष 
कालावधीची मुदत दनांक २३/०२/२०२१ रोजी संपत आहे. मागील वष  उ वले या कोरोना या 
(Covid-19) जागितक संकटामुळे न वन कामाची िन वदा कायवाह  अपे ीत वेळेत पुण होऊ 
शकले नाह . स थतीत न वन कामाची िन वदा कायवाह  सु  आहे. यामुळे सदर न वन 
कामाची िन वदा कायवाह  तां क या पुण होऊन न याने कामाचा आदेश देणेकर ता आणखी 
काह  कालावधी लागणार आहे. सदर काम अ याव यक सेवेचे व नागर कां या आरो याशी 
िनगड त अस याने मनपामाफत अखंड त सु  ठेवणे गरजेचे आहे. तर  उपरो  बाबींचा वचार 
करता ‘अ’ भागातील सदर कामास न वन कामाची िन वदा कायवाह  पुण होईपयत अथवा ३ 

म हने यापैक  जे अगोदर येईल तोपयत मुदतवाढ देऊन पाच या वषाचे चिलत दरा  माणे 
येणारा खच र. .३३,१५,१६७/- (अ र  र. .तेहतीस लाख पंधरा हजार एकशे सदोस  फ ) 
पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८८५०                              वषय मांक – २७१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) याचंे प  .वै /१०/का व/१५८/२०२१, द.०३/०२/२०२१ 
             मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
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       पुणे महानगर देश वकास ािधकरण यांचेकड ल प  .EG/MCH/07.20/ . . 
612/1922/शाखा-1 द.२४/१२/२०२० अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडुन र. .२० कोट  
िनधी ा  झालेला असुन उव रत िनधी हणजे .२२० कोट   x १५% = .३३ कोट  पैक  
िश लक १३ कोट  तातड ने पुणे महानगर देश वकास ािधकरणाकडे वग करणेबाबत कळ वले 
आहे. द.२/२/२०२१ रोजी मा. अित. आयु  सो.(२) व  मा. अित. आरो य वै क य अिधकार  

यां याम ये सम  झाले या चचनुसार/ सुचनेनुसार  पुणे महानगर देश वकास ािधकरण यांना 
Covid 19 Jumbo facilities Center उभारणेसाठ   र. .६ कोट  म यवत  भांडार वभागाकड ल 

“कोरोना िनधी” या लेखािशषातुन पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांना अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८८५१                              वषय मांक – २७२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – इ े य, जलिन:सारण 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .इ ेका/जिन/का व/१०७३२/३६७/२०२१,  
       द.२६/०२/२०२१ 

             मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन 
ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाच े िन वदा अट  शत  (A) मधील अट . ४ नुसार सदर 

िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. 
यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 

सिमती या मा यतेच े मुदतवाढ देणेत येईल या माणे अट  व शत म ये नमुद करणेत आलेले 
आहे. मनपा या इ भागातील कामाची ५ वष कालावधीची मुदत द. २३/०२/२०२१ रोजी संपत 
आहे. सदरच ेकाम नागर कां या आरो याशी िनगड त अस याने अखंड त सु  ठेवणे आव यक 
आहे. यामुळे उपरो  कामांकर ता न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन न वन काम सु  
होईपयत सदरच ेकाम सु  ठेवणे आव यक आहे. परंतु मागील वष  उदभले या कोरोना या 
(Covid-19) जागितक संकटामुळे सदर कामां या िन वदा कायवाह च ेकाम अपे ीत वेळेत पुण 
होऊ शकले नाह . तथा प, अ ापपयत ‘इ’ भागातील जलिन:सारण निलका व चबसची 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेच ेन वन कामाची िन वदा कायवाह  सु  आहे. स थतीत 
सदर कामांची न वन िन वदा कायवाह  सु  असुन िन वदा नोट स िस  कऱणेत आलेली आहे. 
यामुळे सदर कामांची िन वदा कायवाह  होऊन न याने कामाचा आदेश देणेकर ता आणखी 

कालावधी लागणार आहे, तसेच सदरचे काम अ याव यक सेवेच े अस याने मनपा माफत 
अखंड त सु  ठेवणे गरजेच ेआहे. तर  सदर कामास सन २०२०-२०२१ दरा माणेच (िन वदा 
वकृत दरापे ा ३०.००% जा त) तीन म ह यांसाठ  मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. याकामी 

कामांची मा हती तावात नमुद केलेली आहे इ ेञीय कायालयातील कामास मागील वषातील 
िन वदा दरात वाढ न करता तावात नमूद माणे र. .३३,९४,५४९/- (अ र  र. .तेहतीस 
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लाख चौ-यान व हजार पाचशे एकोणप नास फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ८८५२                              वषय मांक – २७३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभां/५/का व/२९२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.उप आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपा या बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण वभागाने 
मागणी केलेनुसार १० नग AutoCAD लायस स  खरेद कामी ई-िन वदा सुचना .३४/२०२०-२१ 
िस द क न माग व यात आले या िन वदांम ये मे.साई सस टेक िल., नागपूर यांनी दर कमी 

क न फेरसादर केलेली िन वदा एकूण र. .२०,७३,०८३/- लघु म ा  झाली असुन वकृत 
कर यात आली  आहेत. यानुसार मे.साई सस टेक िल., नागपूर यां या समवेत करारनामा 
क न यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर AutoCAD लायस स खरेद  
करणॆकामी हॊणारा खच एकूण र. .२०,७३,०८३/- (अ र  र. .वीस लाख याह ार हजार 
याऐंशी फ ) चे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८५३                              वषय मांक – २७४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .मऔभां/३/का व/४६/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
             मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसराम ये कोरोना वषाणुचा वाढता ादु भाव 
ल ात घेऊन यावर ता काळ िनयं ण करणे व कोरोना वषाणुचा संसग रोखणेक रता पुणे 
ज हयातील खाजगी दवाखाने/ णालये वलगीकरणासाठ  पुणत:अथवा आव यकते माणे 
खाटाची यव था, वैदयक य अिधकार  व कमचा-या या सेवेसह त वलगीकरणासाठ  अिध हत 
करणेकामी मा. ज हािधकार  तथा अ य  ज हा आप ी यव थापन ािधकरण, ज हािधकार  
कायालय, पुणे याचेमाफत आदेश िनगत करणेत आले होते.सदर आदेशा या अनुषंगाने 
ई.एस.आय. णालय, मोहननगर, िचंचवड, पुणे १९ यांना प  .वै /८/का व/३२५/२०२० 
दनांक २३/०४/२०२० अ वये अिध हत करणेत आले आहे. यानुसार ई.एस.आय. णालय, 

मोहननगर, िचंचवड, पुणे १९ यांना Dedicated Covid Health Care Center घो षत करणेत आले 
होते.  ई.एस.आय. णालय, मोहननगर, िचंचवड, पुणे १९ यांना Dedicated Covid Health Care 

Center घो षत करणेत आलेले अस याने यांना म.न.पा.माफत कोरोना णासाठ  आव यक औषध े/ 

सा ह याचा पुरवठा करणेत येत होता. परंतु म.न.पा. या म यवत  औषध भांडारामाफत काह  औषध े 

उपल ध नस याने ई.एस.आय. णालयाने औषध े व इतर सा ह य खरेद  केली आहेत व इतर 
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बाबीसाठ  खच केला आहे. सदरच ेऔषध ेव इतर सा ह य खरेद कामी एकुण र .१,७७,१५४/- (अ र  
र. .एक लाख स याह र हजार एकशे चौप न फ )इत या खचाच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८८५४                              वषय मांक – २७५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य EWS 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . था/िन/EWS/२५५/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
             मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/02/2020-2021 अ वये आकुड  (HDH 

आर ण .२८३) येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणेकामी मे.एस.ट .इले क स ा.िल. 
िन.र. .4,78,16,550/- (अ र  र. .चार कोट  अ ठयाह र लाख सोळा हजार पाचशे प नास 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,77,36,499/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,77,36,499/- पे ा 
18.81% कमी हणजेच र. .3,87,57,264/- + रॉय ट  चाजस र. .20,15,613/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .80,050/- = एकुण र. .4,08,52,927/- 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 – ८८५५                              वषय मांक – २७६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य EWS 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . था/िन/EWS/२२४/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
             मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/01/2020-2021 अ वये पंपर  (HDH 

आर ण .77) आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या क पात मुलभूत 
सु वधा (Infrastructure) पुर वणेकामी मे.एस.ट .इले क स ा.िल. िन.र. .2,38,07,033/- 

(अ र  र. .दोन कोट  अडोतीस लाख सात हजार तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,37,53,883/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,37,53,883/- पे ा 15.75% कमी हणजेच 
र. .2,00,12,646/- + रॉय ट  चाजस र. .4,44,587/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,150/- = 

एकुण र. .2,05,10,383/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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 – ८८५६                              वषय मांक – २७७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२५६/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/50/2020-2021 अ वये भाग .16 मधील रावेत 
भागातील से.नं.29, 32 व 32 अ म ये न याने फुटपाथ करणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.अ मता असोिसए स िन.र. .29,98,875/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
अ ठया नव हजार आठशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,61,925/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,61,925/- पे ा 27.27% कमी हणजेच र. .21,54,208/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,130/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .36,950/- = एकुण र. .21,92,288 /- 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 – ८८५७                              वषय मांक – २७८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२५७/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .62/01/2020-2021 अ वये भाग .१६ मधील 
रावेत भागातील स.नं.103 ते 147 पयतचा 24.00 मी. ड .पी.र ता सदर र याला जोडणारे 18.00 

मी. 12.00 मी. ड .पी.र ते वकसीत करणेकामी मे.शंकर रामचं  अथमु हस ा.िल. 
िन.र. .26,98,44,066/- (अ र  र. .स वीस कोट  अ ठया नव लाख च वेचाळ स हजार सहास  
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .26,95,88,216/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .26,95,88,216/- पे ा 
17.99% कमी हणजेच र. .22,10,89,296/- + रॉय ट  चाजस र. .40,11,682/- मटे रयल टे ट ंग 
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चाजस र. .2,55,850/- = एकुण र. .22,53,56,828/- 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 – ८८५८                              वषय मांक – २७९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य EWS 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/EWS/२५८/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/05/2020-2021 अ वये च-होली येथे 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या क पात मुलभूत सु वधा 
(Infrastructure) पुर वणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .6,29,98,739/- (अ र  र. .सहा 
कोट  एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार सातशे एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,28,65,538/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,28,65,538/- पे ा 18.11% कमी हणजेच 

र. .5,14,80,589/- + रॉय ट  चाजस र. .19,91,081/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,33,200/- = 

एकुण र. .5,36,04,870/- 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 – ८८५९                              वषय मांक – २८० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३५०/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/2/2020-21 अ वये भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी म ये ठक ठकाणी फुटपाथ व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. वण 
संभाजी मो हते िन.र. .29,99,995/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे 
पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,47,195/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,47,195/- पे ा 
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36.58% कमी हणजेच र. .18,69,111/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .52,800/- = एकुण र. .19,23,324/- 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 – ८८६०                              वषय मांक – २८१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३३३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/87/2020-21 अ वये  भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी प रसरातील मु य र यांचे फुटपाथ वकिसत करणे व रोड फिनचरची कामे करणेकामी 
मे.फेलोशीप ुप िन.र. .37,49,978/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
अ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,97,178/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,97,178/- पे ा 30.60% कमी हणजेच र. .25,65,842/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .26,20,055/- 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 – ८८६१                              वषय मांक – २८२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३३२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/1/2020-21 अ वये भाग .८ येथील से टर ४ 
मधील ना याची उंची वाढ वणे व यावर लॅब टाकणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर 
िन.र. .37,49,894/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे चौ-या नव फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,69,944/- वर िन वदा दर माग वणेत 
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आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,69,944/- पे ा 23.55% कमी 
हणजेच र. .26,52,772/- + रॉय ट  चाजस र. .10,318/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,79,950/- = एकुण र. .29,43,040/- 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 – ८८६२                              वषय मांक – २८३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/३५१/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/110/2020-21 अ वये भाग .32 मधील 
ममतानगर, नॅशनल कूल, यदशनीनगर इ. ठकाणी अंतगत भागात व आजूबाजू या प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सुजाता क शन 
िन.र. .29,99,896/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे शहा नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,596/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,596/- पे ा 6.01% कमी हणजेच 
र. .27,51,647/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण 
र. .28,30,448/- 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 – ८८६३                              वषय मांक – २८४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/७२३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/48/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१६ मधील आदशनगर व तुपेव ती भागातील र याच े हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ली सी कं शन ा िल. िन.र. .29,09,714/- (अ र  
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र. .एकोण ीस लाख नऊ हजार सातशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .28,35,364/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .28,35,364/- पे ा 33.55% कमी हणजेच र. .18,84,099/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,375/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .19,61,824/- 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 – ८८६४                              वषय मांक – २८५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/७२४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/71/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील साईनगर भागातील फॉरे ट  हल सोसायट  दा कॉलनी वीरबाबा 

चौकातील र ते व उवर त र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा 
कं शन िन.र. .44,99,701/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न यानव हजार सातशे एक 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,25,351/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,25,351/- पे ा 
41.42%  कमी हणजेच र. .25,92,371/- + रॉय ट  चाजस र. .6,746/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .26,73,467/- 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 – ८८६५                              वषय मांक – २८६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/७२५/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/57/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
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क रता भाग .१६ मधील रावेत व कवळे प रसराम ये व वध कंप या/मनपा माफत 
खोद यात आलेले चर डांबर कारणाने दु त करणेकामी मे.धने र कं शन 
िन.र. .29,03,207/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख तीन हजार दोनशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,28,857.107 वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,28,857.107 पे ा 27.27% कमी हणजेच 

र. .20,57,428/- + रॉय ट  चाजस र. .10,617/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 
र. .21,42,395/- 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 – ८८६६                              वषय मांक – २८७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१८९/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/01/2020-21 अ वये भाग .४ दघी 
गावात व वध ठकाणी डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन कं. 
िन.र. .6,70,85,101/- (अ र  र. .सहा कोट  स र लाख पं याऐंशी हजार एकशे एक फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,70,12,000/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,70,12,000/- पे ा 8.00% कमी 
दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2020-21 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 11.73% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .6,16,51,040/- + रॉय ट  चाजस र. .2,24,289/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = 

एकुण र. .6,19,48,429/- 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 – ८८६७                              वषय मांक – २८८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२४६/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/61/2020-21 अ वये . .२३ 
म ये थेरगाव गावठाण व इतर भागात नवीन कलर पे ह गं लॉक बस वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.युनायटेड क शन  िन.र. .28,33,550/- (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख तेहतीस हजार पाचशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .27,99,200/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .27,99,200/- पे ा 23.4% कमी हणजेच र. .21,44,187/- + रॉय ट  चाजस 
र. .41,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .22,19,950/- 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 – ८८६८                              वषय मांक – २८९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२४५/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/60/2020-21 अ वये . .२३ 
म ये आव यकतेनुसार कलर पे ह ंग लॉक बस वणे, ेिम स करणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.अ व कार क शन  िन.र. .30,65,719/- (अ र  र. .तीस लाख पास  
हजार सातशे एकोणवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,31,369/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .30,31,369/- पे ा 24% कमी हणजेच र. .23,03,840/- + रॉय ट  चाजस 
र. .47,914/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .23,86,104/- 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 – ८८६९                              वषय मांक – २९० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२४४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/76/2020-21 अ वये 
. .२३ म ये गु नानक नगर, जय म हार नगर, संभाजीनगर, वृंदावन कॉलनी,िशवराज 

कॉलनी, ानद प कॉलनी व इतर भागात नवीन कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.अ व कार क शन  िन.र. .28,81,575/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख एकेऐंशी हजार पाचशे पंचेह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .28,47,225/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,47,225/- पे ा 24% कमी हणजेच र. .21,63,891/- + 
रॉय ट  चाजस र. .28,833/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण 
र. .22,27,074/- 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 – ८८७०                              वषय मांक – २९१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – पद यु र सं था YCMH 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . YCMH/१५/का व/३०१/२०२१, द.२३/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मिृत णालयाम ये  कॉलेज 
ऑफ फ जिशय स ऍ ड सजन, मंुबई (सी.पी.एस.) या अिभमत व ापीठाची मा यता असलेले 
एम.बी.बी.एस. या पा ते नंतरच े ०४ वै कय शाखांच े पो ट ॅ युएट ड लोमा कोसस चालु 
असून सदर कोसस कर ता आव यक असणा-या मु य पी.जी. टचसची मानसेवी वशेष  
डॉ टस पदाक रता द.०१/०४/२०१९ ते द.३१/०७/२०२० अखेर नेमणूक करणे आव यक आहे. 
सदर डॉ टस पुढ ल माणे- 

             प -अ 

अ. . कोस मानसेवीत ांचे नाव पदनाम 
मानधन 
ितमाह 

कालावधी 

१ 
DVD 

डॉ. िगर ष आफळे युिनट हेड ५,०००/- ०१/०४/२०१९ ते ३१/०७/२०२० 

२ डॉ. सुरेश पेठे अिस. टचस ५,०००/- ०१/०४/२०१९ ते ३१/०७/२०२० 

३ DMRE डॉ. संजय नारायणिगर  गोसावी युिनट हेड ५,०००/- ०१/०४/२०१९ ते ३१/०७/२०२० 
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४ डॉ. केदार भाकर भाटे अिस. टचस ५,०००/- ०१/०४/२०१९ ते ३१/०७/२०२० 

५ 
DOMS 

डॉ. िनमला सरपोतदार युिनट हेड ५,०००/- ०१/०४/२०१९ ते ३१/०७/२०२० 

६ डॉ. सुहास वाघमारे अिस. टचस ५,०००/- ०१/०४/२०१९ ते ३१/०७/२०२० 

७ TDD डॉ. मह  कावे डया अिस. टचस ५,०००/- ०१/०४/२०१९ ते ३१/०७/२०२० 

     सदर कोसस क रता ०३ मु य पी.जी. टचस व ४ अिस टंट पी.जी. टचस मानसेवी 
डॉ टस पदाक रता र. .५,०००/- ितमाह मानधनावर २०१९-२०२० या शै णीक  वषाक रता 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच १६ मह यांचा मानधनापोट   येणा-या 
र. .५,६०,०००/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार फ ) खचास मा यता देत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८७१                              वषय मांक – २९२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – आप ी यव थापन 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .आप- या/१/का व/६७/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
              मा.अित र  आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून  –  

              पंपर  िचचंवड महानगरपािलका चे ह म ये कोरोना (कोवीड १९) या संसगज य 
रोगाचा फैलाव वाढत आहे. फैलाव रोख यासाठ  व वध कारे उपाययोजना करणेत येत आहे. 
याअतंगत मुखप ट  (मा क) न घालता फरणा-या नाग रकांना .५००/- तसेच कोणताह  

नाग रक सावजिनक ठकाणी थंुकताणा आढळ यास यासाठ  १०००/- दंडाची आकारणी 
करणेबाबत आदेश पा रत आहे. मा. आयु  यांचेकड ल आदेश द १७/०२/२०२१ अ वये पं.िच.मनपा 
मधील कायरत सव सहा यक आरो यिधकार , मु य आरो य िनर क व आरो य िन र क, 

अित मण िन र क, परवाना िनर क व कायालय अिध क यांना शहरातील कोण याह  सावजिनक 

ठकाणी, शासक य कायालये व खासगी कायालये यांम ये कोणतीह  य  मा क प रधान न करता 
संचार करताना दस यास यावर र.  ५००/- व र यावर व सावजनीक ठकाणी थुंकणा-या 
नाग रकांस र.  १०००/- तडजोड शु क आकारणेची कारवाई करणेच े अिधकार सुपूत करणेत आले 

आहेत.  दुगा गेड, महारा  रा य, भोसर , एम.आय. ड.सी, लॉट नं. ट -९७/१ए, भोसर , पुणे २६ यांनी 
यांच े दनांक २५/०२/२०२१ च ेप ा वये, शहरातील नाग रकांना मा क प रधान कर यासाठ  मनपाच े

कायाम ये सहभाग घेणेसाठ  ताव सादर केला आहे.  दुगा गेड, महारा  रा य, भोसर , 

एम.आय. ड.सी, लॉट नं. ट -९७/१ए, भोसर , पुणे २६ यांनी सादर केले या प ा वये वनंती केली आहे 

क , सदर कायासाठ  महानगरपािलकेने सदर वयंसेवकास .१०,०००/- मािसक वेतन व मा क 

प रधान न के यास केले या कारवाईत वयंसेवकांकडून वसुल दंडाचे र कमेवर ३०% इ से ट ह ावा 
ह वनंती केली आहे.  दुगा गेड, महारा  रा य, भोसर , एम.आय. ड.सी, लॉट नं. ट -९७/१ए, भोसर , 

पुणे २६ यांचेकड ल ५० वंयसेवक २ म हने कालावधीसाठ  ितमहा १०,०००/- मानधन व य  जमा 
झाले या दंडाच े र कमेवर ३०% इ से ट ह अदायगीच े अट वर नेमणूक साठ  शासक य मा यता 
देणेत आली आहे. दूगा गेड यांचे वयंसेवक नेमणूक स व याकामी येणा-या खचास मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.  दुगा गेड, महारा  रा य, भोसर , एम.आय. ड.सी, लॉट नं. 

ट -९७/१ए, भोसर , पुणे २६ यांचेकड ल ५० वंयसेवक २ म हने कालावधीसाठ  ितमहा १०,०००/- 
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मानधन व वंयसेवकांकडून वसुल झाले या दंडाचे र कमेवर ३०% इ से ट ह अदायगीच े अट वर 

नेमणूक साठ  व याकामी होणा-या खचास व सदरचा खच भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेची मा.अित.आयु  यांची मागणी असली तर , मा क न वापरता संचार 
करणा-या तसेच सावजिनक ठकाणी थुंकणा-या य ंवर दंडा मक कारवाई करणेकामी दुगा 
गेड भोसर  यांची नेमणुक करणसे तसेच य  जमा झाले या दंडा या रकमेवर ३० ट के 

ऐवजी ५ ट के इ सेन ट ह देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८७२                              वषय मांक – २९३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – आणु व ुत व दुरसंचार 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .दूरसंचार/३/का व/२५/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
              मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मह वा या इमारतीचे Electrical &  Fire Safety 

Audit  कर याबाबतचे कामकाज करणेसाठ  “M/S FLS Engineering Consultant Pvt. Ltd, 

Mumbai,” यांची सदर कामाक रता स लागार हणून नेमणुक क न Electrical & Fire Safety 

Audit  क न सदर अनुषंिगक ऑड टनुसार उपाययोजना करणेचे संपूण कामासाठ  िनयु  क न 
याकामी लागणारा िनधी अ नशामक वभागाचे “ अ नशमन उपकरणे व सा ह य खऱेद ”  या 
लेखािशषामधून खच करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८७३                              वषय मांक – २९४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ–मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/१६३/२०२१, द.२३/०२/२०२१ 
           मा.सह शहर अिभयंता( व/यां)यांनी िशफारस केले माणे –  

           मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .30-55/2020-2021 अ वये ांती योती सा व ीबाई 
फुले णालयातील उदवाहक (Lift) यं णेची 3 वषाक रता देखभाल व दु ती करणे.(2020-21) 

कामी  मे.फोस टे नोलॉजी िन.र. .36,72,516/- (अ र  र. .छ ीस लाख बहा र हजार पाचशे 

सोळा फ )  पे ा 1.5% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  36,17,428/-  पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८८७४                              वषय मांक – २९५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/७३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/HO/B/33/20/2020-21 अ वये आकुड  रे वे 
टेशन ते बा केट ीज पयतचा 24.00 मी. ं द र ता अबन ट डझाईन नुसार वकिसत 

करणेकामी  मे.एस.ट .इले क ा.िल. िन.र. .2,67,80,122/- (अ र  र. .दोन कोट  सदुस  
लाख ऐंशी हजार एकशे बावीस फ )  पे ा 27% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

र. .1,95,49,489/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ८८७५                              वषय मांक – २९६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/७२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. . 33-19/2020-2021 अ वये आकुड  रे वे टेशन 
ते गु दारा चौकापयतचा 18.00 मी. ं द र ता अबन ट डझाईन नुसार वकिसत करणेकामी 
मे.एस.ट . इले क ा.िल. िन.र. .1,12,97,262/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख स या नव 
हजार दोनशे बास  फ )  पे ा 27% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .82,47,001/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८८७६                              वषय मांक – २९७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ–मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/६/का व/२६४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
            मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

            मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .30/22-2020/21 अ वये भाग  २ जाधववाड  
येथील म हला यायामशाळा इमारतींचे व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.आदेश इले कल 
ऍ ड कॉ ॅ स िन.र. .44,63,959/- (अ र  र. .च वेचाळ  लाख ेस  हजार नऊशे एकोणसाठ 
फ ) पे ा 15.30% 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 या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८७७                              वषय मांक – २९८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/५/का व/७५/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. ./24/2/2019-20 अ वये पुणे-आळंद  
र यापासुन च-होली-लोहगांव ह पयत या वकास आराखडयातील र ता वकिसत करणेकामी 
व ुत वषयक कामे करणेकामी (भाग १ चेनेज ३/६५० ते चेनेज ६/७०० कमी) मे.एस.ट . 
इले क स िन.र. .1,49,91,557/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख ए या नव हजार 
पाचशे स ाव न फ )  पे ा 27% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,09,43,837/-  

पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८७८                              वषय मांक – २९९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/१/का व/९२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             िचंचवड वधानसभा मतदारसंघातील ब, ड, ग व ह े ीय कायालयाकर ता ज हा 
िनयोजन सिमतीकड ल आमदार थािनक वकास काय म सन २०२०–२१ अंतगत म.न.पा.स 
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ा  होणा-या िनधीतून मे.टाटा मोटास िल. या कपंनीकड ल टाटा TATA 9 KL Water Tanker 

With Pump LPT 1512 BSVI Police या कारचे एकूण ४ नग  वॉटर टँकर वाहने खरेद  
करणेकामी, GEM/ शासक य दराचे ोफामा इ वाईस .AN/2020-21/082 Date 28/11/2020  

नुसार र. .१९,२९,८०८/- ित नग या माणे एकूण ४ वाहनांकर ता र. .७७,१९,२३२/- अिधक 
उप ादेिशक प रवहन कायालयाकडे सदर वाहनांची नोदणीकामी र. .६०००/- ित नग या 
माणे एकुण ४ वाहनांकर ता होणारा खच र. .२४,०००/- असे एक ीत एकुण 

र. .७७,४३,२३२/-  (अ र  र. .स याह र लाख ेचाळ स हजार दोनशे ब ीस फ ) चे खचास 
तसेच सदरची वाहन खरेद  ह िन वदा न मािग वता करारनामा न करता थेट प तीने  मे.टाटा 
मोटास िल.  पुणे  यांचेकडून शासक य दराने (GEM PORTAL) खरेद  करणेस व 
र. .७७,१९,२३२/- मे.टाटा मोटास यांना आगाऊ व पात अदा करणेस तसेच सदर वाहनांचे 
उप ादेिशक प रवहन कायालयाकडे न दणीकामी येणा-या खचाची  र. .२४,०००/-  इतक  
र कम ह कायकार  अिभयंता ( व/काशा) यांचे नावे  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८७९                              वषय मांक – ३०० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२६०/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/60/2020-2021 अ वये सन 2020-21 

क रता भाग .16 म ये रावेत व कवळे भागातील वाहतूक वषयक कामे करणेकामी 
मे.द पाली क शन िन.र. .41,51,498/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ए काव न हजार 
चारशे अ ठयाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,25,948/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .41,25,948/- पे ा 12.00% कमी हणजेच र. .36,30,834/- + रॉय ट  चाजस र. .332/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .25,550/- = एकुण र. .36,56,716/- 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. 
----------- 

 
 
 
 
 
 



177 
 

ठराव मांक – ८८८०                              वषय मांक – ३०१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/२६१/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/07/2020-2021 अ वये केएसबी चौक ते 
पाईन रोड पयत या बीआरट  मागावर ल फुटपाथ व सायकल ॅक अ याधुिनक प दतीने 
वकसीत करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .12,32,18,064/-(अ र  र. .बारा कोट  ब ीस 
लाख अठरा हजार चौस  फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .12,26,03,364/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .12,26,03,364/- पे ा 6.60% कमी ( व कृत यो य दराशी तुलना केली असता 
7.12% कमी) हणजेच र. .11,45,11,542/- + रॉय ट  चाजस र. .4,84,781/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .6,14,700/- = एकुण र. .11,56,11,023/- 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 – ८८८१                              वषय मांक – ३०२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ब-मु य/२५९/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/14/2020-2021 अ वये सन २०२०-२१ 
क रता भाग .१६ म ये कवळे मधील मनपा शाळेचे मैदान िसमा िभंतीसह वकिसत करणे 
व अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सु या इ ा चस िन.र. .41,51,119/- 

(अ र  र. .ए केचाळ स लाख ए काव न हजार एकशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,14,169/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,14,169/- पे ा 31.99% कमी हणजेच 

र. .27,98,046/-+ रॉय ट  चाजस र. .2,819/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .36,950/- = एकुण 
र. .28,37,815/- 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 – ८८८२                              वषय मांक – ३०३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – म य.सा.भांडार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/२०२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
             मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा   महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) यास अिधन राहून कोरोना 
वषाणुचा(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  मनपा ह मधील नाग रकांची Covid-19 ची तपासणी 
करणेकामी महारा  शासन उदयोग, ऊजा व कामगार वभाग, शासन  िनणय मांक-भांखस-
२०१४/ . ./८२/भाग-III/उदयोग-४, दनांक ०१/१२/२०१६ अ वये  ३.३.२(ड)  नुसार 
M/s.Kothari Medical  यांना दले या पुन ययी आदेशा वये  Biocard Pro Covid-19 Rapid Ag 

Test Kit  १,००० कटस ्  (२५,००० टे ट) ित टे ट ३५०/- अिधक १२%  GST र. .४२/-  असा 
एकूण र. .३९२/- माण े येणा-या र. .९८,००,०००/- चे खचास व सदरचा खच कोरोना िनधी 
या लेखािशषावर खच  टाक यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८८३                              वषय मांक – ३०४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/२६१/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 

             मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/05/2020-2021 अ वये टे को 
र यावर ल के.एस.बी. चौक ते यशवंतनगर चौक पयत या र याच े डांबर करण करणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .6,92,61,521/- (अ र  

र. .सहा कोट  या नव लाख एकस  हजार पाचशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,91,78,421/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,91,78,421/- पे ा 9.70% कमी ( वकृत यो य दराशी 
तुलना करता सदरचा दर हा 10.76% कमी इतका येत आहे) हणजेच र. .6,24,68,114/- + 

रॉय ट  चाजस र. .83,01,411/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .83,100/- = एकुण 
र. .7,08,52,625/- 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 – ८८८४                              वषय मांक – ३०५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – ह े य 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ह ेका/लेखा/का व/८८/२०२०, द.०९/१०/२०२० 

             मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  अ 

(1 ते 8) मधील कामांच े िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाच ेआदेश िनगत केले असलेने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ 

ड नुसार याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८८८५                              वषय मांक – ३०६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – अ मु यालय 

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

संदभ– मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/४१/२०२१, द.२३/०२/२०२० 

            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल सोबतचे प  अ 

(1 ते 9) मिधल वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाच ेआदेश िनगत केले 
असलेने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमच ेकलम ७३ (ड) नुसार अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८८८६                              वषय मांक – ३०७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ– मा.सह शहर अिभयंता( व/यां)यांचे प  . वमुका/८/का व/१४६/२०२१, द.१८/०२/२०२० 

      मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा कामां या सोबतचे 
प  ‘अ’ मधील (1 ते 11) ि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 याच े महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम ७३ (ड) नुसार अवलोकन 

करणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 
 



180 
 

ठराव मांक – ८८८७                              वषय मांक – ३०८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – ड े य 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड ेका/३/का व/५०/२०२१, द.१६/०२/२०२१ 
      मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 5) ि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 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम 
७३ (ड) नुसार अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८८८८                              वषय मांक – ३०९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – ड े य 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड ेका/३/का व/५१/२०२१, द.१६/०२/२०२० 

       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबत या प  (१ ते २) िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलाकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८८८९                              वषय मांक – ३१० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/का व/९७/२०२१, द.२५/०२/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

                          मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावासोबत या प  (१ ते ८) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  संबंधीत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८८९०                              वषय मांक – ३११ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – उ ान 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .उ ान/०२/का व/११६/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा 
क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा कालावधी दोन 
वषाचा असतो. मा.आयु सो यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य तावानुसार उ ान 
देखभालीची कामे व वध चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे सोप वणेऐवजी कामकाजा या 
सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  
े ीय कायालयानुसार िन वदा तावीत करणे या सुचना ा  झा या याम ये मोठ  उ ाने 

वगळुन उवर त ११५ उ ानांसाठ   साधारण २३ िन वदा व र ते सुशोिभकरण देखभालीसाठ  ९ 
ि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  चाल ुआहे.तथापी 
प  अ म ये नमुद केले या उ ान कामाची मुदत साधारण डसबर २०२० म ये संपलेली आहे. 

देखभाल कामात खंड   पडू न देता नाह .   सोबतचे प  अ मधील १ ते २७ उ ाने/र ते 
देखभाल कालावधी डसबर २०२० पयत मूदत व काह  उ ानांची मुदत फे ुवार  अखेर असून 
उपरो  िन वदा नोट स मांक उ ान २/२०१९-२० व वृ  ३/२०२०-२१ अंितम होईपयत माच 

२०२० अखेर व काह  िन वदा र  झालेने न वन िन वदा तावीत करणेत आ या आहेत 
यामधील उ ानांसाठ  मे २०२१ अखेर मुदतवाढ देणे आव यक असून या माणे प  अ 
माणे  मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८९१                              वषय मांक – ३१२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – वै कय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/०२/का व/१६२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

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

दनांक ०२.११.२०२० चे मा य तावातील उपाययोजना . ६ नुसार दोन आयसीयु ची 
करारनामा मुदत द.१० नो हबर २०२० पूण झालेली आहे. यास आणखी ितन म हने मुदतवाढ 



182 
 

दे यात आलेली आहे. अिध ाता वायसीएमएच यांनी दले या प ा माणे सदर आयसीयु 
३१.०५.२०२१ पयत चालु ठेवावे असे कळ वले आहे. सदरची मुदतवाढ EOI .०४/१/२०२०-२१ 
म ये नमूद केले माणे को वड-१९ पूणपणे नाह सा होईपयत कंवा ९० दवस या पैक  जे आधी 
होईल या माणे ित बेड र. .७,५००/- या दराने EOI 04/01/2020-21 शी संल न राहून 
करारनामा करणेस व अनामत र कम घेऊन मा यता िमळावी.  याकामी र. .२,५२,००,०००/- 
(अ र  र. .दोन कोट  बाव न लाख फ ) एवढा खच येणार आहे यांचेशी करारनामा करणेस 
आ ण कामाचे आदेश देणेस तसेच मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना १०.०२.२०२० ते 
३१.०५.२०२१ पयत मुदतवाढ व सदर खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८९२                              वषय मांक – ३१३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१९०/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/02/2020-21अ वये भाग .४ मधील 
दघी येथे ठक ठकाणी डांबर करण करणेकामी मे.सनशाईन  हचस िन.र. .4,13,46,864/- (अ र  
र. .चार कोट  तेरा लाख शेहचाळ स हजार आठशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,12,73,764/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,12,73,764/- पे ा 7.40% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2020-21 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
10.08% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .3,82,19,505/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,37,314/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण 
र. .3,84,29,919/- 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 – ८८९३                              वषय मांक – ३१४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१९१/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/28/2020-21 अ वये भाग . ५ मधील 
दशन कॉलनी .१,२ िस दे र कॉलनी व नवर  कॉलनी येथे अ याधुिनक प दतीने र ते करणे 
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व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .59,99,275/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार दोनशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,67,326/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,67,326/- पे ा 30.60% कमी हणजेच र. .41,41,324 /- + 
रॉय ट  चाजस र. .26,412/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .41,99,686/- 

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 – ८८९४                              वषय मांक – ३१५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१९२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/6/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 
सखुबाई गाडन ते दघी रोड पयत या  र याचे अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .4,12,90,855/- (अ र  र. .चार 

कोट  बारा लाख न वद हजार आठशे पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .4,07,00,255/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,07,00,255/- पे ा 32.60% कमी हणजेच र. .2,74,31,972/- + 
रॉय ट  चाजस र. .2,58,319/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .5,90,600/- = एकुण 
र. .2,82,80,891/- 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 – ८८९५                              वषय मांक – ३१६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/३५५/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/7/202021 अ वये भाग .३० दापोड  
मधील िशतळादेवी सन.नं.६ ते रे वे लाईनकडे जाणारा र ता अ ावत प दतीने वकिसत 
करणेकामी मे.अे.ड .एंटर ायजेस िन.र. .2,45,93,976/- (अ र  र. .दोन कोट  पं चेचाळ स लाख 
या नव हजार नऊशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .2,43,24,326/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2,43,24,326/- पे ा 18.01% कमी हणजेच र. .1,99,43,515/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,04,778/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,69,650/- = एकुण र. .2,03,17,943/- 

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 – ८८९६                              वषय मांक – ३१७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/१०४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/66/2020-21 अ वये पंपळे सौदागर 
आर ण .३७१ ब येथील उ ानात थाप य वषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी अनुष एंटर ायजेस िन.र. .59,98,251/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख अ या णव 
हजार दोनशे एकाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,70,850/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .59,70,850/- पे ा 24.96% कमी हणजेच र. .44,80,526/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,59,797/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,400/- = एकुण र. .46,67,723/- 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 – ८८९७                              वषय मांक – ३१८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/३५९/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/4/2020-21 अ वये भाग .३० मधील 
नािशकफाटा स.नं.502 ते स.नं.496 पयत पवना नद लगत (शंकर मं दर ते पंपळे गुरव) 
पुलापयतचा र ता अ यावत प दतीने वकिसत करणेकामी मे.अे.ड .एंटर ायजेस 
िन.र. .8,24,34,854/- (अ र  र. .आठ कोट  चो वस लाख चौतीस हजार आठशे चोप न फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,15,07,854/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,15,07,854/- पे ा 14.01% कमी 
हणजेच र. .7,00,88,604/- + रॉय ट  चाजस र. .4,95,894/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .9,27,000/- = एकुण र. .7,15,11,498/- 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 – ८८९८                              वषय मांक – ३१९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ब-मु य/७२६/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75/02/2020-21 अ वये भाग .१८ म ये 
पोटस कॉ ले स बांधणेकामी मे.एच.सी.लंुकड िन.र. .5,32,68,228/- (अ र  र. .पाच कोट  

ब ीस लाख अडूस  हजार दोनशे अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .5,30,54,378/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .5,30,54,378/- पे ा 17.28% कमी हणजेच र. .4,38,86,581/- + रॉय ट  
चाजस र. .6,70,303/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,13,850/- = एकुण र. .4,47,70,734/- 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 – ८८९९                              वषय मांक – ३२० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – BRTS थाप य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/३१३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       टे को र यावर ल इले ॉिनक सदन चौकातील सी.ड . वक ं द करणे व नाला बांधणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेचे िनयोजन आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 
२०२०-२१ चे अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत न याने समावेश क न यास 
र. .२,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता घेणेत आली आहे व र. .१०,००,०००/- इतक  
तरतुद करणेत आली होती. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात 
न याने र. .१,००,००,०००/- इतक  तरतुद ता वत करणेत आलेली आहे. टे को र यावर ल 
इले ॉिनक सदन चौकातील सी.ड . वक ं द करणे व नाला बांधणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर 
कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते. याचा तुलना मक त ा खालील माणे 
आहे. 

       तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ मे.अ युअड इं ज.स हसेस १.९५% L1 

२ मे.ए सेलटेक क सं टं सी अँड ोजे ट ा.िल. २.००% L2 

३ मे.इन हायरोसेफ क स टंट २.००% L3 

            वर ल तुलना मक त यानुसार मे.अ युअड इं ज.स हसेस यांचा १.९५%इतका लघु म दर ा  
झालेला आहे. सदर र याचे िनयोजन क न आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींचे 
दरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व 
िन वदाप ात(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास 
वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. क प 

यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय 
संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे 
वषयां कत कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत 
क न,फ  अदा करणेत येईल. 

अ. . क पा या/कामा या गतीचा 
ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार 
शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 

महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव 
कामांसाठ  

ा  कोटेशन 
नुसार देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे ०.७५% (ड पीआर ०.५०%+ ०.५० ०.४५ 
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आदेश िनगिमत झा यानंतर .मा.-०.२५%) (ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१२%) 

२ 
क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

एकुण ३.००% २.००% १.९५% 

            मे.अ युअड इं ज.स हसेस यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा 
कमी आहे. यामुळे मे.अ युअड इं ज.स हसेस यांची क प यव थापन स लागार हणून 
नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा 
वकृत र कमे या १.९५% फ  मे.अ युअड इं ज.स हसेस यांना िन वदापुव (Pretender) व 

िन वदाप ात(Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८९००                               वषय मांक – ३२१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – BRTS थाप य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/३११/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       डांगे चौक येथे ेडसेपरेटर बांधणेचे काम गतीपथावर आहे. सदर कामाअंतगत 
ेडसेपरेटर बांधणेचे काम ल पसम कारचे असुन याची िन वदा र. .१४,६९,७७,२७४/- इतक  

आहे. सदर रकमेवर िन वदा धारकाने न द वले या िन वदा दरानुसार िन वदा वकृती 
र. .१६,५४,९०,०००/- इतक  येत आहे. सदर ेडसेपरेटरचे काम चालू कर यापुव  ठेकेदाराने 
केले या Geological Survey नुसार Ground Water Table ची खोली साधारणतः २.५० मी. 
खोलीवर अस याने पावसा याम ये िनयो जत ेडसेपरेटरमिधल डांबर  र यावर पाणी 
साच याची श यता वचारात घेता सदर डांबर करणाऐवजी कॉ ं टचे र ते (PQC) के यास 
पावसा याम ये वाहतुक स अडथळा होणार नाह . सोबत Geotechnical Survey चा अहवाल 
अवलोकनाथ जोडलेला आहे. तसेच सदर डांबर  र याची देखभाल दु तीचा भ व यातील खच 
वाढणार आहे.  ल पसम कामाचे अंदाजप काम ये ेडसेपरेटरमधील दो ह  बाजुचा र ता 
डांबर करणाचे र याचा समावेश आहे. यासाठ  र. .१,१६,७७,४१२/- इतक  र कम खच होणार 
आहे, स थतीत डांबर करण करणे ऐवजी PQC करणे उिचत रा हल असे इकड ल मत आहे. 
याक रता र. .२,५६,४३,१२९ – १,१६,७७,४१५ = र. .१,३९,६५,७१६/- इतका अिधक खच येणार 

आहे. याम ये डांबर करणासाठ  आव यक असलेला road crust चा वचार करता यासाठ  वेगळा 
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खच करावा लागणार नाह . केवळ डांबर करणातील DBM/BC या ऐवजी PQC करणे श य 
होणार आहे. तसेच सदर िन वदेमधील Schedule B मिधल Civil work अंतगत करावयाचे 
र याचे पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वा ह यांचे थलांतर त करणे यासाठ  र. .९,८६,९९,०३१/- 
इतका खच होणार आहे. परंतु िचंचवडकडुन भूमकर चौकाकडून जाणारा र ता मनपाचे वकास 
योजनेनुसार ३४.५० मी. ं द चा असून या र याचा सांगवी कवळे ४५ मी. ं द चा र ता डांगे 
चौक येथे ॉिसंग होत आहे. या चौकाम ये अ त वातील उ डाणपुलाचे Pier Foundation मुळे, 

ेडसेपरेटरचे संरेखनामुळे हॉटेल रोजवुड ते हॉटेल रजंट पयतचा र ता सुमारे ५.५० मी. ं द चा 
करावा लागणार आहे.  याकर ता फुटपाथमधील व र यामधील सेवावा ह या र याचे कडेला 
थलांतर त करणेत आले या आहेत. यामुळे सदर र ता पुववत कर यासाठ  र याचे काटछेद 

माणे Crust Develope क न DBM/BC करावे लागणार आहेत. यािशवाय चौकामधील व 

ेडसेपरेटर या संरेखनाम ये येणा-या ३००/४००/६००/१००० िम.मी. यासा या एम.एस. 
पाईपलाईन थलांतर त केले या आहेत. तसेच वाहतुक पोिलसां या स याने वाहतुक वळण 
घे यासाठ  र यावर डांबर करण करणे आव यक आहे. अशा बाबींचा वचार क न डांबर  
करणाचे कामाचे अंदाजप क तयार केले असता याकर ता र. .६६,००,०१०/- इतका खच येणार 
आहे. तसेच डांगे चौक ते पुनावळे चौकापयत टाकले या १२००/९०० मी.मी. यासा या 
पावसाळ  पा याची निलकासाठ  केले या खोदाईम ये सुमारे १.५ मी. ते ८.००मी. खोलीवर दगड 
खोदकाम करावे लागले अस याने दगड खोदाईचा खच अंदाजप कामधील खचा पे ा सुमारे 
र. .५४,५४,१२०/- अिधक झालेला आहे. याकर ता 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 whichwas abandoned after partial 
execution and shall be submitted for approval as if it where an original estimate. 
नुसार शासक य मा यता र. .२२०.००कोट  या मयादेम ये सुधार त तां क मा यता घेवुन 
काम करणे श य होणार आहे. तर  वषयांक त कामाअंतगत PQC व डांबर करणासाठ  
र. .१,३९,६५,७१६ + ६६,००,०१०/- या माणे एकूण र. .२,०५,६५,७२६/- इतका वाढ व खच 
करावा लागणार आहे. तसेच सदर कामासाठ  र. .२२०.०० कोट  इतक  शासक य मा यता 
असलेने वषयांक त कामासाठ  िन वदा वकृती र. .२६,५५,९१,९२४ + २,०५,६५,७२६ = 
२८,६१,५७,६५०/- इत या रकमेस सुधार त तां क मा यता घेणेत आली आहे. तसेच सदर 
कामासाठ  लागणा-या वाढ व खचास सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये आव यक 
तरतुद करणेत येत आहे.   सदर कामासाठ  सुधा रत खच र. .२६,५५,९१,९२४ + २,०५,६५,७२६ 
= २८,६१,५७,६५०/- (अ र  र. .अ ठावीस कोट  एकस  लाख स ाव न हजार सहाशे प नास 
फ ) चे खचास सुधार त शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८९०१                              वषय मांक – ३२२ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – BRTS थाप य  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/३१४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       टे को र यावर ल बालाजीनगर येथे सी.ड .वक बांधणे व इतर अनुषंगीक वषयक 
कामे करणेचे िनयोजन आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात 
वशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत सदर कामाचा न याने  समावेश क न  शासक य मा यता 
व तरतुद ता वत करणेत आलेली आहे.  सदर ठकाणी टे को र यावर ल बालाजीनगर येथे 
सी.ड .वक बांधणे व इतर अनुषंगीक वषयक कामे करणेकामी क प यव थापन स लागार 
हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत 

आले होते. याचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 
       तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ मे.अ युअड इं ज.स हसेस १.९५% L1 

२ मे.ए सेलटेक क सं टं सी अँड ोजे ट ा.िल. २.००% L2 

३ मे.इन हायरोसेफ क स टंट २.००% L3 

            वर ल तुलना मक त यानुसार मे.अ युअड इं ज.स हसेस यांचा १.९५%इतका लघु म दर ा  
झालेला आहे. सदर र याचे िनयोजन क न आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींचे 
दरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व 
िन वदाप ात(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास 
वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. क प 

यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय 
संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे 
वषयां कत कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत 
क न,फ  अदा करणेत येईल. 

अ. . क पा या/कामा या गतीचा ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार 
शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 
महारा  सुवण जयंती 

नगरो थान महा 
अिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव 
कामांसाठ  

ा  कोटेशन नुसार 
देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश 
िनगिमत झा यानंतर 

०.७५%(ड पीआर 
०.५०%+ .मा.-०.२५%) 

०.५० 
(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

०.४५ 
(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१२%) 
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२ 
क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

एकुण ३.००% २.००% १.९५% 

            मे.अ युअड इं ज.स हसेस यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा 
कमी आहे. यामुळे मे.अ युअड इं ज.स हसेस यांची क प यव थापन स लागार हणून 
नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा 
वकृत र कमे या १.९५% फ  मे.अ युअड इं ज.स हसेस यांना िन वदापुव (Pretender) व 

िन वदाप ात (Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८९०२                              वषय मांक – ३२३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – BRTS थाप य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/३१४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       टे को र यावर ल गवळ माथा ते से चुर  ए का कंपनी पयत सेवा र ते वकिसत 
करणेचे िनयोजन आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े अंदाजप कात 
वशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत सदर कामाचा न याने  समावेश क न  शासक य मा यता 
व तरतुद ता वत करणेत आलेली आहे.  सदर ठकाणी टे को र यावर ल गवळ माथा ते 
से चुर  ए का कंपनी पयत सेवा र ते वकिसत करणेकामी क प यव थापन स लागार 
हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत 

आले होते. याचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 
       तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ मे. एश स इं ज. ा.िल.   १.९५% L1 

२ मे.इ ा कंग क स ट ंग इं ज ा.िल. १.९९% L2 

३ मे.अ युअड इं ज.स हसेस २.००% L3 
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            वर ल तुलना मक त यानुसार मे. एश स इं ज. ा.िल. यांचा १.९५% इतका लघु म दर ा  

झालेला आहे. सदर र याचे िनयोजन क न आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाचे बाबींचे 
दरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pretender) व 
िन वदाप ात(Post Tender) इ. काम े करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास 
वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. क प 
यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय 

संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे 
वषयां कत कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत 
क न,फ  अदा करणेत येईल. 

अ. . क पा या/कामा या गतीचा 
ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार शु काचे 
दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 
महारा  सुवण जयंती 

नगरो थान 
महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  
ा  कोटेशन नुसार 

देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 
आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०.७५%(ड पीआर ०.५०%+ 
.मा.-०.२५%) 

०.५० (ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

०.४५ 
(ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१२%) 

२ 
क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.४० 

एकुण ३.००% २.००% १.९५% 

            मे. एश स इं ज. ा.िल. यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा 
कमी आहे. यामुळे मे. एश स इं ज. ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणून 
नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा 
वकृत र कमे या १.९५% फ  मे. एश स इं ज. ा.िल. यांना िन वदापुव (Pretender) व 

िन वदाप ात(Post Tender) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८९०३                              वषय मांक – ३२४ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य एच मु यालय  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/फ-मु य/का व/३५८/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

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

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

ठराव मांक – ८९०४                              वषय मांक – ३२५ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/फ-मु य/का व/२६२/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 1) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९०५                              वषय मांक – ३२६ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . वमुका/८/का व/७८/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-09/2020-2021 अ वये . .१८ मधील 
मोरया हॉ पटल ते यशोपुरम ज पंपर  िचंचवड िलंक रोड अबन ट डझाईन नुसार 
वकसीत करणे  अंतगत व ुत वषयक कामे करणेकामी  मे.एनज टेक िस टम 
िन.र. .72,10,926/- (अ र  र. .बहा र लाख दहा हजार नऊशे स वीस फ )  पे ा 30.04% 

कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .50,44,764/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता 
मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८९०६                              वषय मांक – ३२७ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . वमुका/६/का व/२६८/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .38-03/2020-2021 अ वये नटस ाट िनळु फुले 
रंगमं दर व सांगवी फाटा येथील भुयार  माग येथे सीसीट ह  यं णा बस वणेकामी मे.कॉमटेक 
टेिलसो युश स ा.िल िन.र. .88,01,257/- (अ र  र. .अठठयाऐंशी लाख एक हजार दोनशे 
स ाव न फ ) पे ा 3.5% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .84,93,213/-  पयत 
काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९०७                              वषय मांक – ३२८ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . वमुका/६/का व/२६९/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .38-01/2020-2021 अ वये छ पती िशवाजी 
महाराज उ ान सांगवी कर संकलन वभाग सांगवी कर संकलन वभाग कासारवाड  येथे 
सीसीट ह  यं णा बस वणेकामी मे.कॉमटेक टेिलसो युश स ा.िल िन.र. .89,06,845/- (अ र  
र. .एकोणन वद लाख सहा हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 3.5% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .85,95,105/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९०८                              वषय मांक – ३२९ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . वमुका/६/का व/२७०/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .38-02/2020-2021 अ वये वेताळ महाराज मं दर 
सांगवी बाळासाहेब िशतोळे वमींगपुल सांगवी, काळुराम जगताप वमींगपुल सांगवी, बाबासाहेब 
आंबेडकर जलतरण तलाव कासारवाड  येथ ेसीसीट ह  यं णा बस वणेकामी मे.वैभव एंटर ायजेस 
िन.र. .87,69,431/- (अ र  र. .स याऐंशी लाख एकोणस र हजार चारशे एकतीस फ ) पे ा 3.5% 

कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .84,62,501/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८९०९                              वषय मांक – ३३० 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

सुचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . वमुका/६/का व/२७१/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत  वभागाकड ल िन.नो. .38-04/2020-2021 अ वये आई उ ान फुगेवाड  
दापोड  व िसतांगन उ ान कासारवाड  येथे सीसीट ह  यं णा बस वणेकामी मे.वैभव 
एंटर ायजेस िन.र. .86,21,603/- (अ र  र. .शहाऐंशी लाख एक वस हजार सहाशे तीन फ ) 
पे ा 3.5% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .83,19,847/-  पयत काम क न 
घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९१०                               वषय मांक – ३३१ 
दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – थाप य EWS  

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/EWS/२६३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/03/2020-2021 अ वये िचखली से. .17 

व 19 येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह  क पामधील र ते दु ती व 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .1,49,83,248/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणप नास लाख याऐंशी हजार दोनशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,14,598/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,14,598/- पे ा 30.60% कमी हणजेच 
र. .1,03,50,731/- + रॉय ट  चाजस र. .14,982/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,650/- = 

एकुण र. .1,04,34,363/- 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 – ८९११                               वषय मांक – ३३२ 

दनांक – २६/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आठह  भाग सिम यांचे सद यांचे अ यास दौरा 
आयोजनाच ेकाम हे स वराज ह स , पंपर  यांना दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८९१२                               वषय मांक – ३३३ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       भाग .३ मोशी च-होली येथील सैिनक कॉलनी, िस द वनायक नगर येथे मनपाचे 
पाणीपुरवठा वतरण यव था  नस याने तसेच भौगोिलक या पा याची पाईपलाईन टाकणेस 
अडचण आहे. यासाठ  सदर भागात टँकर ारे पाणीपुरवठा करणे आव यक आहे. परंतु सन 
२०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात या कामाचा समावेश नाह . तर  मंजूर अंदाजप कातील महसूली 
कामामधून अ. .२६, पान .८६६ इ भागात ठक ठकाणी जुनी वापरात नसलेली टाक  पाडणे व 
इतर अनुषंिगक दु ती वषयक कामे करणे याकामाची मुळ तरतूद र कम .१६,००,०००/- पैक  
र. .१५,००,०००/- या कामास वग करणेस मा यता देणेत आली आहे व अ. .२८, पान .८६६ 
इ भागात भाग .३, ४, ५ व ७ मधील व ुत पंप व अनािधकृत कने शन तोड यासाठ  
मजूरासह यं णा पुर वणे या कामाची मुळ तरतूद र. .१६,००,०००/- पैक  र. .१५,००,००००/- या 
कामास वग करणेस मा यता देणेत येत आहे (एकूण र. .३०,००,०००/-) तसेच अंदाजप क य 
र. .४५,००,०००/- यास शास कय मा यता देणेत आलेली आहे तसेच सन २०२०-२१ चे 
अंदाजप काम ये कामाचे नाव समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. महापािलका 
अंदाजप क २०२०-२१ म ये वर ल कामाचा समावेश नजर चुक ने रा हला होता. तर  सदर कामाचे 
अंदाजप क पु तकाम ये समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. तर  सदर कामासाठ  वर 
नमुद तरतूद वग करणासह समावेश क न िन वदा कायवाह  करणेस व येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ८९१३                               वषय मांक – ३३४ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकुड  स ह . 5232 येथील सहल क ाच ेआर ण . 

297 हे आर ण ो मोअर पोली टकल अँ ड बझनेस ॅ टेजी ट कंपनीस पीपीपी त वावर यो य या 
कालावधी या करारावर वकसीत कर यास व यो य या अट  शत वर करारनामा क न घे यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९१४                               वषय मांक – ३३५ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       मा. थायी सिमती ठराव .३८२० द.११/१२/२०१८ म ये खालील माणे िन.नो. . 
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४७/०२/२०२१८-१९ िन वदा र. .३,२४,१७,९३२/- पे ा १३.९३% कमी हणजेच 
र. .२,७९,०२,११४/- + रॉय ट  चाजस र. .८,९०,४१९/- ऐवजी र. .१६,२५,४१९/- + मटे रय़ल 
टे ट ंग चाजस र. १,४७,३१०/- = एकूण र. .२,८९,३९,८४३/- ऐवजी र. .२,९६,७४,८४३/-  
पयत काम क न घेणेस आ ण व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच भाववाढ कलमानुसार 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८९१५                               वषय मांक – ३३६ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

        को वड १९ ादुभाव रोखणेसाठ  साथ ितबंधा मक कायदा १९८७ द.१३ माच २०२० 
पासून लागू क न अिधसूचना िनगिमत करणेत आली आहे. पंपर  िचंचवड मनपा ने को वड १९ 
कामकाजासाठ  मनपा णालय व को वड सटर कामकाजासाठ  लागणार  वाहने मा.उप ादेिशक 
प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचे माफत मे. ी.बालाजी गॅरेज या ऐज सी कडून िन वदा न 
माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने ादेिशक प रवहन ािधकरण पुणे, पंपर  िचंचवड 
यांच कड ल द.१७/०५/२०२० चे दरप का माणे भाडे आकारणी क न र. .२५,००,०००/- चे 
खचास व पुढ ल येणा-या य  मािसक खचास मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ८९१६                               वषय मांक – ३३७ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग .८ हा दाट लोकसं या व े फळानुसार 
वाढत असून सदर भागाम ये नोकरदार वग मो या माणात र हवासी आहे. नागर  सु वधा 
क  सहावा ट पा भाग .८ म ये एक न वन नागर  सु वधा क ाची आव कता असून थम 
कागदप ां या छाननी म ये तसेच बांधकाम परवानगी वभागा या थळ पहाणी अहवालानुसार 
अजदार ी.हष बलदेव मे ाम पा  ठरत आहे. सबब भाग .८ म ये लोकसं या व े ाचा 
वचार क न ी.हष बलदेव मे ाम यांचा थळ पहाणी अहवाल बांधकाम वभागाकडून ा  
झालेने उव रत अजदारांचे थळ पाहणी अहवाल ा  झाले नसतील तर  दे खल ी.हष बलदेव 
मे ाम यांना नागर  सु वधा क  तातड ने िमळणेस मा यता देणेत येत आहे.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८९१७                               वषय मांक – ३३८ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

        महा मा फुले ंथालय, १ भ  कॉ ले स, खराळवाड , पंपर , पुणे-४११०१८ हे गेली १७ 
वषापासून ंथालय चाल वत आहेत. वाचकवग वाढ यामुळे स याची जागा अपूर  पडत आहे. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर पुत याचे पाठ मागे अ पाईन हॉटेल समोर शासक य मुतार शेजार  
मनपाची मोकळ  जागा आहे. सदर जागेपैक  २० X २५ एवढ  जागा सदर ंथालयास बांधकाम 
कर यासाठ ,  मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९१८                               वषय मांक – ३३९ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील गुलाब पु प उ ाना या जागेवर 
आंतररा ीय गुलाब उ ान तयार करणेस व  सदर कामाक रता स ह सादर क न ड पीआर व 
िन वदा काढणेकामी उ ान वभागात अनुभवी स लागाराची नेमणुक करणे आव यक आहे तर  
वर ल वषयां कत कामाक रता मे.टंडन अबन सो यूशन ा.िल. यांची उ ान वभागात 
स लागार हणून नेमणूक करणेस व यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनयमानुसार फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९१९                               वषय मांक – ३४० 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील कृषीउतप न बाजार सिमती पुणे या 
सं थेचा पंपर  उपबाजार अंतगत येणारा फुलबाजार हा पं.िचं.मनपा या पंपर  येथील ॉमा 
शेजार ल स.नं.२१० पैक  सु वधा भूखंड .२ म ये फुलबाजाराक रता वकिसत केलेले २७ गाळे 
हे बाजार सिमतीस ११ म ह या या भाडे त वावर देणेत आले आहेत याबाबत मा.सह आयु  
भूिम आ ण जंदगी वभाग यां याकड ल .भू ज/का व/३०६/२०२० द.१५/१२/२०२० या 
आदेशा वये ११ म ह याचे आगाऊ भाडे घेवून  ११ म ह याचे कराराने भुई भा याने बाजार 
सिमतीस देणेस मा यता देणेत आली आहे यानुसार कृषीउ प न बाजार सिमती ने दनांक 
०१/०८/२०२० ते द.३१/०७/२०२१ पयतचे ११ म ह याचे २७ गा यांचे आगाऊ भाडे (मनपा 
करा यती र ) एकूण र. .११,०४,२४६/- भाडे व यावर ल जीएसट  १८ ट के 
र. .१,९८,७६५/- असे एकूण र. .१३,०३,०११/-  ह  आप या कायालयातील सामा य पावती 
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.१४२३०४ द.१३/०७/२०२० नुसार सदर र कम मनपा कोषागारात जमा केलेली आहे तसेच 
आप या कायालयाकड ल .भू ज/सव-४/का व/९८/२०२० द.३०/१२/२०२० या ताबा 
पावतीने सदर फुलबाजाराचा ताबा हा बाजार सिमतीकडे दे यात आला आहे. द.०१/०८/२०२० 
पासून या फुलबाजारा या िनयमानेच कामकाज सु  केले आहे तर  द.३१/०७/२०२१ अखेर 
भाडे कराराची मुदत संपत आहे ते हा सदर फुलबाजाराची दर वष  भाडे करार करणे ऐवजी  
कृषीउ प न बाजार सिमती पुणेस ३० वषा या लीजवर देणेस व कृषी उ प न बाजार सिमती 
पुणे यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.     

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

ठराव मांक – ८९२०                               वषय मांक – ३४१ 
दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये मे. पकासो ऍडड हटाय झंग अँ ड सो युश स 
या जा हरात सं थेस खालील याद माणे होड जसाठ  यो य या कालावधी या करारावर  व 
या यो य व अट  शत वर जा हरातींचे ह क देणेबाबत करारनामा क न घे यास मा यता 

देणेत येत आहे. 
 

अनु . 
जा हरात फलकाचे ठकाण जा हरात फलकाचा 

आकार 
१ िचंचवड पवना नद  पूल , आ द य बला हॉ पटल शेजार , 

डांगे चौक फेिसंग 
२० X २० 

२ व लभ नगर बस टॉप, फेिसंग पुणे, मे ो टेशन तसेच 
आयसीसी आयट  पाक जवळ 

२० X २० 

३ रामकृ ण मोरे सभागृह, िचंचवड टेशन फेिसंग २० X २० 
४ जुना पुणे मंुबई र ता, कलासागर हॉटेल शेजार , डायची व लभनगर बस 

टॉप  , फेिसंग िनगड  
२० X २० 

५ िचंचवडगाव मु य बस टॉप समोर, पा या या टाक जवळ, २० X २० 
६ गं ी: डांगे चौक उ डाणपूल, भूमकर चौक आ ण िचंचवडगाव  फेिसंग १० X २० 
७ आय आर बी ऑ फस जवळ, नािशक र ता २० X २० 
८ गं ी:  जगताप डेअर  उ डाणपूल, फेिसंग हंजवड  आ ण पंपळे सौदागर 

फेिसंग 
१० X २० 

९ गं ी:  भूमकर चौक उ डाणपूल, वाकड फेिसंग आ ण डांगे चौक फेिसंग १० X २० 
१० कऑ क, मे ो ज खाली, जुना मुंबई पुणे र ता, दापोड  ते िचंचवड 

पाठपोठ 
६  X ४ 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------- 
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ठराव मांक – ८९२१                               वषय मांक – ३४२ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव –  

        मा.म हला व बाल क याण सिमती ठराव .१५ दनांक २५/०२/२०२१ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात साधारण १२००० म हला बचत गट कायरत आहेत. 
म हलांना बचतीची सवय लागावी व गरजे या वेळ  यांना व रत व कमी याजा या दराने 
कज उपल ध हावे व गटांनी उ ोग वा यवसाय क न आप या कुटंुबाला आिथक हातभार 
लावावा या उ ेशाने बचत गट कायरत आहेत. काह  बचत गट एक  येऊन काह  यवसाय 
कर त आहेत. पण ह  सं या खूप कमी आहे. शहरात न दणी झाले या बचत गटांची सं या 
खूप आहे. महानगरपािलकेकडून या बचत गटाना िनयिमत ो साहन दले जाते. परंतु या 
गटांतील म हलां या बचत गटाचे सुयो य यव थापन कर यासाठ  गटांना, गटा वषयी शा  
शु  प तीने म हला आिथक वकास महामंडळा या धत वर (मा वम) िश ण देणे ह  बाब 
वचारात घेऊन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील बचत गटांना गटा या यव थापनाचे 
िश ण दे याबाबत ॐ ामणै इं ट यूट फॉर एजुकेशनल ए सल स पुणे यांनी सादर 

केले या तावावर चचा होऊन ायोिगक त वावर सु वातीला १००० बचत गटांना  गटां या 
यव थापनाचे शा शु  प तीने िश ण यावे. ॐ ामणै इं ट यूट फॉर एजुकेशनल 
ए सल स, पुणे ह  सं था महारा  रा य कौश य वकास सोसायट कडे न दणीकृत आहे. तसेच 
उ ोजकता से टर कल कौ सल, भारत सरकारशी स ल न आहे. सं थेकडे  ामपंचायत 
पातळ वर म हलांसाठ  कौश य वकास काय म राब व याचा अनुभव आहे. सं थेने महारा  
रा य म हला आयोग व आ दवासी संशोधन व िश ण सं थेबरोबर कौश य वकास िश ण 
राबव वलेले आहे. बचत गट यव थापनाचे शा शु द प दतीने िश ण हे ावयाचे आहे. 
शासक य व तां क कामकाज करणे हे बचत गट िश ण घेणा-या इतर सं था हणजेच 

महारा  म हला आयोग माफत तातड ने होणे श य नाह . तसेच तातड ने योजना सु  
होणेकामी िन वदा प तीने सं था िनवड साठ  लागणारा द घ कालावधीचा वचार करता व 
सं थेकडून िश णाचे सादर केलेले दरह  रा त अस याने म हला व बालक याण िश ण 
योजनेअंतगत थेट प तीने बचत गट यव थापन िश ण गटातील सद यासाठ ची पा ता 
िनकष (अट  व शत ) खालील प  -अ मधील नमूद तपशील व अ यास मानुसार व 
दरानुसार (सव करांस हत) औ ोिगक िश ण सं था पं.िचं.मनपा यांचा अिभ ाय घेऊन ॐ 
ामणै इं ट यूट फॉर एजुकेशनल ए सल स पुणे यांनी सादर केले या शहरातील जनरल 

वगातील १००० बचत गटातील म हला सद यांना गटा या यव थापनाचे शा शु  प तीने 
िश ण दे यास व या िश णा या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. या िश णाचा 

लाभ शहरातील  चांग या १००० बचत गटांना  हावा यासाठ  सं थेने वभागवार िश ण 
काय म आयो जत करावेत. या िश णात सहभागी होणा-या िश णािथसाठ  सहभाग शु क 
असणार नाह .  या  योजने या  अंतगत  िश ण  देताना, बचत गट िश णासाठ  
िश णाथ  सं या जा तीत जा त १०० असावी. ॐ ामणै इं ट यूट फॉर एजुकेशनल 

ए सल स पुणे  यांनी  हे  िश ण  माच २०२२ पय त पूण  करणे  बंधनकारक  राह ल. 
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सदर योजनेम ये आव यकते नुसार बदल/दु ती कर याचे/योजना अमलबजावणी संबंधीत 
िनणय घेऊन यो य ती कायवाह  क न योजना राब व यासंबंधीतचे व सदर योजने अंतगतची 
देयके अदा कर याचे सव अिधकार मा.आयु  सो. यां या मा यतेने मा.अित र  आयु  सो. 
यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत होणारा य  खच हा म हला व बालक याण या 
तरतुद तून करणेस मा यता देणेत येत आहे. संभा य कामापोट  सं थेस देय असले या य  
िश ण शु का या रकमे या ५% माणे होणार  र कम ह  सं थेकडून अनामत व 

लेखापर ण पूततेकामी हणून घे यात यावी. तथा प सदर अनामत रकमे या तुलनेत जादा 
काम होणार असेल तर यानुसार या संभा य जादा कामापोट या ५% माणे होणार  र कम 
सं थेकडून आगाऊ भ न यावी. सदरची होणार  र कम मोठ  अस याने सं थे या मागणीचा 
व यां या आिथक िनकड चा वचार करता चालू वषाचे काम पूण झा यावर सदर रकमेपैक  
४% र कम सं थेस व रत परत करावी. मा  उव रत १% र कम ह  मनपातील लेखपर णा 
नंतर लेखप र णातील सव आ ेपाची १०० ट के पूतता के यानंतर करावी. तर  शहरातील 
म हला बचत गटांचे स मीकरण कर यासाठ  बचतगटाचे यव थापन शा शु द प दतीने कसे 
करावे. यासाठ  ायोिगक त वावर १००० बचत गटांना यां या दैनं दन यव थापनाचे म हला 
अिथक वकास महामंडळा या धत वर(मा वम) िश ण देणेकामी व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

प  -अ 
बचत गट मता बांधणी काय म 

अ. . काय माचा तपशील कालावधी ती लाभाथ  
य  शु क 

िश ण शु कावर 
GST १८% 

GST सह एकूण 
िश ण शु क 

१ बचत गटांसाठ  म हलांना दैनं दन 
यव थापनाचे िश ण देणे 

 
४ दवस 

 
८४७ 

 
१५३ 

 
१००० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८९२२                               वषय मांक – ३४३ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  

       मा. थायी सिमती ठराव . 4332 द.12/02/2019 र  करणेत यावा तसेच तूत करणी 
मनपाचे आरो य व उ ान वभागास आव यक हँिगंग िलटरबी स खरेद  करणेकामी क  
शासनाकड ल Gem, government, e-market plus क न खरेद  करणेस मा यता दलेनुसार टडर नं. 

GEM/2019/B/150987 नुसार मे बाबा ले व ड हे लघुतम (L1) यांचे हँिगंग िलटरबी स ती नग 
र. .21,499/- माणे 763 नगासाठ  एकूण र. .1,64,03,737/- (अ र  र. . एक कोट  चौस  लाख 
तीन हजार सातशे सदतीस फ ) ा  झाले असून ा  दर हे अंदाजप क य दर 
र. .1,79,19,055/- पे ा 08.45 ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
आहे. सबब मनपाचे आरो य वभागास आव यक हँिगंग िलटरबी सची वाढ/ घट वचारात घेऊन 
ती हँिगंग िलटरबी स नग र. .21,499/- या माणे येणा-या य  खचास व  मे बाबा ले व ड 
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यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९२३                               वषय मांक – ३४४ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       मे.सनराज ंट पॅक इंड ज यांचेकडुन महापािलका िश ण सिमतीचे ाथिमक 
शाळेतील व ा याना शालेय व ा खरेद  कर यात येत आहेत याच धत वर व याच मंजुर 
दराने महापािलके या मा यिमक शाळेतील व ा याकर ता शालेय व ा खरेद  करणेकामी 
मा.आयु  यांची मा यता िमळालेली आहे.तर  सन २०२०-२१ कर ता महापािलके या मा यिमक 
शाळेतील व ा याकर ता शालेय व ा खरेद  क न य  येणा-या य खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९२४                               वषय मांक – ३४५ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महापािलका े ाम ये व वध क प व 
वकास कामे केली जातात. परंतु याला िस द  न द याने महापािलकेने राब वलेले व वध 
क प नागर कांपयत पोहचत नाह त पयायाने नागर कांना याचा लाभ घेणे दुरापा त होते.या 

राब वले या क पाची नागर कांना य व पात मा हती हावी हणुन महापािलक या आठह  
े ीय कायालयाम ये ठळक ठकाणी डजीटल ंट बोड लावणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच महापािलके या सव ाथिमक व मा यिमक शाळेतील व ा याना भारताचे सं वधान, 
रा गीत व रा ीय गीत यांची चांग या प दतीने जाण हावी हणुन येक शाळा इमारती या 
ाथना करावया या ठकाणी दशनी भागात सव व ा याना वाचता येतील असे भारताचे 

सं वधान,रा गीत व रा ीय गीत चे डजीटल ंट बोड लाव यास मा यता देणेत येत आहे. 
याकामी  शहरातील वजय ंटस, आकुड  ह  सं था चालु बाजारभावापे ा कमी दरात ( ती 
नग र. .५१००/- साईज 8 X MM 4 , 8  . बोड फट ंगसह) काम कर यास तयार आहे. यामुळे 
सदर कामाचे आदेश वजय ंटस, आकुड  या सं थेस दे यास व येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८९२५                               वषय मांक – ३४६ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात मे.वेदांत एंटर ायझेस या जा हरात सं थेस 
खाली नमुद केले या ठकाणी करारनामा क न सात वष कालावधीसाठ  जाह रात होड ज 
उभार यासाठ  मा यता देणेत येत आहे. 
१) इ स रया मॉलजवळ, तालेरा फोड शो म जवळ िनगड  येथे दशनी बाजूला 
२) तुळजा भवानी मं दरासमोर, फोस मोटस गेट जवळ, आकुड  येथे दशनी बाजूला.  

३) नेह नगर चौक, पंपर  रोड एच ए ाऊंड शेजार  दशनी बाजूला नेह नगर 

४) िचंचवड टेशन चौक कुणाल लाझा शेजार  दशनी बाजुला ,िचंचवड  

५) बड वॅली उ ानाजवळ दशनी बाजूला, िनगड  भोसर  रोड, िचंचवड 

६) मोहननगर कॉनरसमोर दशनी बाजुला ,ह डा शो म समोर  िचंचवड भोसर  रोड, िचंचवड 

७) आकुड  चौक ि वज कॉटन कंपनीजवळ दशनी बाजुला 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८९२६                               वषय मांक – ३४७ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल आयुव दक वनौषधी उ ान देखभाल संर णाचे उ ान 
वभागाचे कामकाज मे.सं कृती म हला वयंरोजगार सं था यांना चिलत दरानुसार २ वष 
कालावधीसाठ  दे यास व याकामी येणा-या य  खचास 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 – ८९२७                              वषय मांक – ३४८ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालय, पद यु र सं था 
येथील लॉ म ये मनपाचे यशवंतराव च हाण णालय, सव दवाखाने व णालयातील 
िलनन धुलाईचे काम केले जाते. स थतीत वायसीएम णालयाचा याप मो या माणात 
वाढला असून न यानेच पद यु र सं था सु  झाली आहे. यामुळे क  शासनाचे नॉमस ्  माणे 
सव वभागांचे अ यावतीकरण करणे आव यक आहे. सदर वायसीएम णालयात लॉ  
वभागातील लॉ  मशीनर  २००७ साली खरेद  केली असून सदर उपकरणे जूनी झाली 
असलेने वारंवार नादू त होत आहेत व यामुळे णालयीन कपडे व िलनन फाटत असून 
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नुकसान होत असलेने सदर वासीएमएच-पीजीआय लॉ  मधील उपकरणे/मशीनर  न याने 
खरेद  करणे आव यक अस याचे मा.अिध ाता, वायसीएमएच यांची मागणी आहे.           
महापािलके या वायसीएमएच-पीजीआय व अ य णालय येथील णांचे कपडे व िलनन 
धुलाई कर ता ई-िन वदा सूचना .६/२०१९-२० नुसार आदेश .वायसीएमएच/भांडार/२/ 
१६२/२०१९, द.१७/१२/२०१९ अ वये मे.साई सेवा एंटर ायजेस, पंपर -१८ यांना कपडे धुलाईचे 
काम पुढ ल ३ वषाकर ता िमळाले असून स ा कपडे धुलाईचे काम यांचे माफत सु  आहे. 
यांनी देखील लॉ  मशीनर /उपकरणे वारंवार नादू त होत असून कपडे फाटत असले बाबत 

व काह  मशीनर  बंद असलेबाबत कळ वले आहे. मनपाने न याने लॉ  उपकरणे खरेद  क न 
काया वत के यास णालयीन लॉ  कामकाजात य यय िनमाण होईल.तसेच मनपाचा 
खचह  उपकरणे खरेद साठ  मो या माणावर होणार आहे. सदर लॉ  मशीनर  खरेद ची 
र कम मनपाने बँकेत मुदत ठेव हणून ठेवली तर यापासून उ प न िमळेल व स ा कोरोना 
काळात मनपाने लॉ  मशीनर  खरेद  कर ता इतक  मोठ  र कम गंुत वणे यो य वाटत नाह . 
या सव बाबींचा वचार करता मे.साई सेवा एंटर ायजेस, पंपर  -१८ यांनी जर व खचाने 
ट या ट याने  उपकरणे खरेद  क न णालयीन सेवेत अडचण िनमाण न होता उपल ध 
क न देणार असतील तर वायसीएमएच मधील एमआरआय सटर, गॅस लॅ ट व पा को कंपनी 
इ याद ंना या माणे जागा मोफत देवून काम दले आहे याच धत वर  मे.साई सेवा 
एंटर ायजेस, पंपर  -१८ यांना कपडे धुलाई िन वदा .६/२०१९-२० कर ता द.१/१/२०२३ 
पासून पुढ ल ७ वष लॉ  धुलाईसाठ  व मान जागा मोफत वापर यास देवून व धुलाई 
दराम ये ितवष  १०% वाढ देवून यांचे वखचाने अ याधुिनक लॉ  उपकरणे बस वणे व 
वा षक देखभाल दू ती क न घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९२८                              वषय मांक – ३४९ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

       आप ी यव थापन संघ पुणे संपूण सेवाभावी सं था असून यां या सं थेमाफत 
पंपर  िचंचवड, पुणे व अ य ठकाणी िश ीत वयंसेवक आप ी या वेळ  तातड ने 
वनामोबदला मदत व बचावकाय कर त असतात. आप ी यव थापन संघाचे मु य काम 
पंपर  िचंचवड शहरातून चालत आहे. आप ी यव थापन संघ अनेक बचाव व मदतकाय 
अ नशमन दलाबरोबर कर त आहेत व यापुढेह  यां या सं थेकडून शहरातील नागर कांना 
कोण याह  आप ी या वेळ  मदत कर यास यव थापन संघ क टब  आहे. तर  मदत व 
बचाव कायासाठ  सा ह य उपल ध क न देणे याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८९२९                              वषय मांक – ३५० 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

              “मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५८/०३/२०२०-२१ अ वये भाग .७ भोसर  

बापूजी बुवा चौक ते पी.एम.ट . चौकापयचा र ता अ ावत प दतीने वकसीत करणेकामी मे.इंगवले 

पाट ल क शन कंपनी िन.र. .२१,२०,०८,३७७/- (अ र  र. .एकवीस कोट  वीस लाख आठ हजार 

तीनशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२१,०७,६९,०२७/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२१,०७,६९,०२७/- 

पे ा ६.२५% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०२०-२१ च े एस.एस.आर.  दरानुसार ा  

िन वदा वकृत यो य दरापे ा ८.१०% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 

र. .१९,७५,९५,९६३/- + रॉय ट  चाजस र. .१६,१७,३९२/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .१२,३९,३५०/- = 

एकुण र. .२०,०४,५२,७०५/- 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 – ८९३०                              वषय मांक – ३५१ 
दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाचे सन २०२०-२१ खालील 
त यातील लेखािशषावर पानांक .२२६ अ. .४७ टॅब खरेद  व िश ण या लेखािशषावर ल 
र. .६० लाख तरतूद पानांक २२४ अनु. .३५ पी.ट .गणवेश या लेखािशषावर वग करण 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ.  पानांक कामाचा 

अ. . 
लेखािशष/ 

उपलेखािशष 
/कामाचे नाव 

स ाची सन 
२०२०-२१ ची 

तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण 

१ २२४ ३५ पी.ट  गणवेश ६ कोट   ६० लाख    -- ६ कोट  
६० लाख 

२ २२६ ४७ टॅब खरेद  व 
िश ण  

१ कोट  २५ 
लाख 

-- ६० लाख  ६५ लाख 

            
              उपरो  माणे ाथिमक िश ण वभागाचे सन २०२०-२१ या आथ क वषाकर ता 

वर ल माणे लेखािशषावर तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८९३१                              वषय मांक – ३५२ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

       मे. बी एल केअर स वसेस यांना बालनगर  येथील को वड केअर सटर चाल व यास 
देणेत आलेले आहे. मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३५६ दनांक ०८/०२/२०२१ अ वये 
सदर को वड केअर सटरला येणा-या खचास व मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आलेली 
आहे. तसेच सदर ठरावात ४०० खाटांऐवजी १०० खाटांस मा यता देणेत आलेली आहे. 
मा.आयु  यां या वषयपञानुसार दनांक ३/२/२०२१  पयत ४०० खाटांना मा यता देणेत येत 
आहे तसेच दनांक ४/२/२०२१ पासून ४०० खाटांऐवजी १०० खाटांना मुदतवाढ दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.           

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

ठराव मांक – ८९३२                              वषय मांक – ३५३ 

दनांक – २६/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

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

      संदभ - मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल पञ . व/मुका/६/का व/२७३/२०२१       

             द.२६/०२/२०२१ 
             मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .४०-०१-२०२०-२१ अ वये मा यिमक िश ण 
वभागा या उव रत शाळांम ये सीसीट ह  यंञणा उभारणेकामी मे. फिन स इ ा चरस 
िन.र. .२,२२,३६,९९०/- (अ र  र. .दोन कोट  बावीस लाख छ ीस हजार नऊशे न वद फ ) 
पे ा ३.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,१४,५६,४३३/- पयत काम 
क न घेणेस  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.                 

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

ठराव मांक – ८९३३                              वषय मांक – ३५४ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

सुचक – मा.राहूल कलाटे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  

संदभ – मा.राहूल कलाटे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

       माहे माच २०२१ कालावधीत िमळकत कर वसुली संदभात  रे डओ टेशनवर अभय 
योजनेची िस द  व नाग रकांना िमळकत कर भरणेचे आवाहन करणेकामी थेट प दतीने 
मा यते तव व य    येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.            

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-----------                           
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ठराव मांक – ८९३४                              वषय मांक – ३५५ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड शहराम ये मयत झाले या य ंवर महापािलके या व वध 
मशानभूिमम ये अंितम सं कार करणेत येतात तथा प अंितम सं कार करणेपुव  मयता या 

नातेवाईकांना या ठकाणी नान करणे तसेच हातपाय धुवावे लागतात. अंितम सं कार वधी हे 
दवसा कंवा रा ी होत असतात. रा ीचे वेळ  वधी होत असताना या ठकाणी असले या थंड 
पा यामुळे मयत य या नातेवाईकांना अंघोळ करताना नाइलाजा तव थंड चा सामना करावा 
लागतो यासाठ  शहरातील महापािलके या सव मशानभूिमम ये सोलार यं णे ारे गरम पा याची 
यव था केलेस नाग रकांची गैरसोई दूर होईल या क रता महापािलके या सव मशानभूिमम ये 
गरम पा यासाठ  सोलार यं णा लावणेस मा यता देणेत येत आहे. याकामी शहरातील ने ट 
अॅ सस ए टर ायझसे (Nxtaxis Enterprises) िचंचवड ह  सं था चालू बाजारभावा पे ा कमी 
दरात काम करणेस तयार आहे यामुळे सदर कामाचे आदेश ने ट अॅ सस ए टर ायझेस 
(Nxtaxis Enterprises) िचंचवड या सं थेस दे यास व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ८९३५                              वषय मांक – ३५६ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

        पंपर  िचचंवड शहराम ये माहे माच २०२० पासून को वड-१९ चे ण सं या वाढत 
आहे याच माणे या को वड महामार मुळे व इतर कारणामुळे मयत झाले या य ीवर 
महापािलके या व वध मशानभूमीम ये दहन कर यात येते तथा प हे दहन करत असताना 
यातुन िनमाण होणारा धूर हावेत िमसळून मो या माणाम ये वायु दुषण होत आहे. या वायु 
दषुनामुळे नाग रकां या आरो यावर मो या माणात वपर त प रणाम होवून भ व यात दुधर 

आजार उ वु शकतात. हे टाळ यासाठ  भोसर  मशानभूमी येथे बस वले या यं णे माणेच 
महापािलके या इतर सव मशानभूमीम ये वायु दुषण िनयं ण यं णा (Air pollution control 

system of wood pyre) बस वणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
यापुव  भोसर  भोसर  मशानभूमी येथे (Breezeair technology) गणेश नगर तळवडे यांनी 
उ पा दत केलेली वायु दुषण िनयं ण यं णा (Air pollution control system of wood pyre) 
बस वणेत आलेली आहे यां या कामा या अनुभवाचा वचार क न यांनाच इतर सव 
मशानभूमीम ये सदर यं णा बस वणेकामी कामाचे थेट आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.        

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८९३६                              वषय मांक – ३५७ 

दनांक – २६/०२/२०२१       

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

संदभ – मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महापािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये कॉम युटर 
टेशनर  १० x १२ पाट I व लोगो ंट ंग १० x १२ II वथ काबन इ. आव यक असते 

स या थतीत सदर णालयाम े ह  टेशनर  संपलेली अस याने यांनी सदर टेशनर  तातड ने 
िमळणेबाबत मागणी केलेली आहे याक रता वर ल काराची टेशनर  तातड ने खरेद  कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. यापुव  सदरची टेशनर  वजय ंटस आकुड  यांनी महापािलकेस 
व हत कायप दतीने पुरवठा केलेला आहे. ह  सं था कॉम युटर टेशनर  १० x १२ पाट I व लोगो 
ंट ंग १० x १२ II वथ काबन तातड ने पुरवठा करणेस तयार आहे यामुळे सदर कामाचे आदेश 

वजय ंटस आकुड  या सं थेस दे यास व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 

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

 
(संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग 
मांक - नस/३/का व/५७२/२०२१ 

     दनांक – ०४/०३/२०२१ 
 

                  
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 
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( .कर/मु य/९/का व/२०/२०२१ द.१५/०१/२०२१ वषय .४४ चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/२१७/२०२१ द.१८/०२/२०२१ वषय .६८ चे लगत)  
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( .इ ेका/िन-६/का व/२९/२०२१ द.१५/०२/२०२१ वषय .६९ चे लगत)  
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( .ब े/लेखा/५/का व/१२६/२०२१ द.१६/०२/२०२१ वषय .७० चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/१७८/२०२१ द.११/०२/२०२१ वषय .७१ चे लगत) 
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( . था/िन/२-ब/का व/६९८/२०२१ द.१८/०२/२०२१ वषय .७२ चे लगत) 
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( .पापु/६/का व/१०८/२०२१ द.२२/०२/२०२१ वषय .९५ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/८८/२०२० द.०९/१०/२०२० वषय .३०५ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/४१/२०२१ द.२३/०२/२०२१ वषय .३०६ चे लगत) 

 
 
 
 
 
 



229 
 

( . वमुका/८/का व/१४६/२०२१ द.१८/०२/२०२१ वषय .३०७ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/५०/२०२१ द.१६/०२/२०२१ वषय .३०८ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/५१/२०२१ द.१६/०२/२०२१ वषय .३०९ चे लगत) 
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( . था/िन/उ ान/का व/९७/२०२१ द.२५/०२/२०२१ वषय .३१० चे लगत) 
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( .उ ान/०२/का व/११६/२०२१ द.२६/०२/२०२१ वषय .३११ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/३५८/२०२१ द.२६/०२/२०२१ वषय .३२४ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/२६२/२०२१ द.२६/०२/२०२१ वषय .३२५ चे लगत) 

 


