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

कायप का मांक – १६२ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २०/०२/२०२०                      वेळ – सकाळ  ११.३० वा. 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार 
द.२०/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकरसागरसुिनल 
४. मा.ममता वनायक गायकवाड 
५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६. मा.ल ढे न ता योगेश 
७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
८. मा.च धे आरती सुरेश 
९. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
१०. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  
११. मा.लांडगे राज  कसनराव 
१२. मा.पंकज द ा य भालेकर 
१३. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
१४. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१५. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
 

      या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव, मा.पाट ल – .सह शहर अिभयंता, 
मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य 
वै कय अिधकार , मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर – सह 
शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.गाडेकर, मा.बहुरे - .सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान 
अिध क,मा.पाट ल – ाचाय औ. .के , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( थिमक िश ण), 



2 
 

मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH,  मा.तांबे, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.पुजार , मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे, मा.काळे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  पशुवै क य अिधकार ,  मा.गोफणे – आरो य अिधकार , मा.जरांडे – 
सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  

 
वषय .५४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ, ब, क, ड ई, फ, ग व ह े ीय 

कायालया या काय े ातील र ते गटस यांची खाजगीकरणा ारे कमान वेतन दराने 
कामगार उपल ध क न साफ सफाई या कामास मुदतवाढ देणेबाबत.    

वषय .५५) मनपा या गवळ माथा पंप हाऊस येथील ड लू ड  ४ पंपाचे नुतनी करणे. 
वषय .५६) भाग .३२ नवी सांगवी मधील प रसरातील र ते अ याधुिनक प दतीने वकिसत 

करणे.  

वषय .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या १०५ शाळांम ये गुणव ा मु यांकनासाठ  भारतीय 
गुणव ा प रषद QCI यां या मा यमातुन क प राब वणेकामी मा यता िमळणेबाबत.  

वषय .५८) भाग .१ िचखली येथील आर ण .१/९६ म ये टाऊन हॉल वकिसत करणे. 
वषय .५९) पवना इं ायणी व मुळा नद  पा ातील जलपण  काढणे कामाबाबत. 
वषय .६०) भाग .२१ पंपर  येथील जजामाता हॉ पीटलची िसमािभंत बांधणे व उव रत 

थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .६१) मनपा या डा बोधनी ( पोटस कुल) व ालयास अ पोउपहार पुर वणे या खचास 

मा यता देणेबाबत. 
वषय .६२) भाग .१ मधील वाघु साने चौक ते िचंचेचा मळा र ता वकास आराख यानुसार 

वकिसत करणे.  

वषय .६३) भाग .१ िचखली मधील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने दु ती करण.े 
वषय .६४) दघी बोपखेल भाग .४ येथील दघी पुव भागामधील गावठाण चौधर  पाक काटे 

व ती गायकवाड नगर वजयनगर णवाल पाक मधील र ते डांबर करण करण.े  
वषय .६५) भाग .४ दघी बोपखेल मधील आयटुआर अंतगत ता यात आले या जागेत 

बहुउ ेिशय इमारत बांधणे व जागा वकिसत करण.े  
वषय .६६) दघी बोपखेल भाग .४ येथील दघी प म भागामधील माऊलीनगर साई पाक, 

िशवनगर , भारतमाता नगर येथील सव न.ं६९, ८६, ८४, ७३, ७२, ७५, ७६ मधील 
र ते डांबर करण करणे.  

वषय .६७) भाग .५ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ानाचे नुतनीकरण करणे व े क 
गॅलर ची उवर त कामे करण.े  
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वषय .६८) भाग .२० येथील प.ुल.देशपांडे आ ण सट अ थोनी उ ानाचे नुतनीकरण करणे व 
इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करण.े  

वषय .६९) भाग .२० कासारवाड  येथील मं ी कॉ ले स शेजार ल मोकळ  जागा वकसीत 
करणे.  

वषय .७०) ल मीबाई बारणे उ ानाचे नुतनीकरण करण.े  
वषय .७१) मनपा या काळा खडक वाकड, काळाखडक बु टर पुनावळे व ताथवडे येथील शु द 

पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसची देखभाल दु ती करण.े   
वषय .७२) भाग .२ िचखली गावठाण, िचंतामणी नगर येथील मनपाची जुनी मोडकळ स 

आलेली जुनी यायामशाळा पाडुन न वन आरसीसी म ये यायामशाळा इमारत बांधण.े 
वषय .७३) इ े ीय कायालयाअंतगत भाग .५ मधील ेनेज लाईन व चेबसची वाष क 

ठेकेदार  प दतीने देखभाल व दु ती करण.े 
वषय .७४) दापोड  गणेशनगर पुलाची रंग रंगोट  व करकोळ कामे करणे. 
वषय .७५) अित र  कायदा स लगार व कायदा अिधकार  पदावर एक त मानधनावर नेमणुक 

करणेबाबत. – मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
वषय .७६) मा. थायी सिमती सभा आयोजनाबाबत. -मा.िशतल िशंदे,मा.राज  गावडे यांचा 

ताव. 
वषय .७७) ऐनवेळेचा वषय दाखल क न मा यता िमळणेबाबत. – मा.िशतल िशंदे, मा.राज  

लांडगे यांचा ताव.  
वषय .७८) ए पायर इ टेट (संत मदर टेरेसा) उ डाणपुलास िचंचवड बाजूकडे उतर यास व 

चढ यास लुप/र प बांधणे या कामा या िन वदा प ात कामासाठ  क प यव थापन 
स लागार यांची नेमणूक करणेबाबत. - मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा 

ताव. 
वषय .७९) पुणे नािशक हायवे गोडावून चौक ते िनयो जत मोशी टे डयम पयतचा वकास 

आरा यानुसार ४५ मी. ं द चा र ता वकसीत करणे या कामासाठ  क प 
यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत. - मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे 
यांचा ताव. 

वषय .८०) फ भागामधील व वध र ते UTWT प दतीने काँ ट करण करणे व भाग .११ 
मधील घरकुल चौकामधील पाईन र यावंर ेड परेटर बांधण ेया कामासाठ  क प 
यव थापन स लागार यांची नेमणूक करणेबाबत. - मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे 
यांचा ताव. 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 
 
 

सुचक – मा.राज  गावडे         अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े
 
 
 

       दनांक २०/०२/२०२० रोजी द.ु२.०० मा.महापािलका सभा अस याने मा. थायी 
सिमतीची द.२०/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.३० वा. आयो जत करणेत आलेली सभा 
द.२०/०२/२०२० रोजी साय.ं ५.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 
 

सभापती - गु वार दनांक २०/०२/२०२० रोजी सायं ५.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत 

आहे. 
 
 
 
 
 
 
 

          (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १६२ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक २०/०२/२०२० सकाळ  ११.३० ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०/०२/२०२०                          वेळ – सायं. ०५.०० वा. 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २०/०२/२०२० (स.११.३०) 

ची तहकूब सभा गु वार द.२०/०२/२०२० रोजी सांय ०५.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५. मा.ल ढे न ता योगेश 

६. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

७. मा.च धे आरती सुरेश 

८. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

९. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

१०. मा.पंकज द ा य भालेकर 

११. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

१२. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 
        या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव, मा.पाट ल – .सह शहर अिभयंता, 
मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य 
वै कय अिधकार , मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर – सह 
शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.गाडेकर, मा.बहुरे - .सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान 
अिध क,मा.पाट ल – ाचाय औ. .के , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( थिमक िश ण), 
मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , 
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मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.तांबे, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.पुजार , मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे, मा.काळे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  पशुवै क य अिधकार ,  मा.गोफणे – आरो य अिधकार , मा.जरांडे – 
सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
ठराव मांक – ६७१८      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/५१/२०२०, द.१७/०१/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/6/2019-20 अ वये . .२ जाधववाड  
मधील गट नं.५३९ वकसीत करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .11,65,20,657/- (अ र  
र. .अकरा कोट  पास  लाख वीस हजार सहाशेस ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .11,48,35,305/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
कामउपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,48,35,305/- पे ा 5.15%कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. 
सन 2018-19चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.53%ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूरदराने हणजेच र. .10,89,21,287/- +रॉय ट  चाजस 
र. .9,84,502/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .7,00,850/- = एकुण र. .11,06,06,639/- 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 लागूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम येकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेसमा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७१९      वषय मांक – ०२ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/०१/२०२०, द.०२/०१/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या बालवाड ंसाठ  कूलडे क खरेद साठ  
ई िन वदा सुचना .24/2019-20 नुसार 03 पा  िन वदाकारा ंपैक  मे.िनलकमल िल. यांचे ा  झालेले 
दर र. .1,86,00,000/- हे अंदाजप कय दर र. .2,31,00,000/- पे ा 19.48% कमी व लघु म आहेत. 
सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असून र. .1,86,00,000/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख 
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फ )चे खचास व मे.िनलकमल िल.यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७२०      वषय मांक – ०३ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – व छ महारा  अिभयान क  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमअक/२/का व/७९/२०१९, द.१६/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

             पंपर  िचचंवड शहराची लोकसं या सुमारे २२ लाख एवढ  आहे. २ ऑ टोबर २०१४पासून 
क  शासनाने व छ भारत अिभयान सु  केले आहे. संपुण देशभर  क  शासनामाफत व छ 
स ह ण २०२० राब व यात येणार असुन या ीने नागर कांम ये जनजागृती, मा हती व सार होणे 
आव यक आहे.  यासाठ  म.न.पा.चे काय े ाम ये िस द  करणे आव यक आहे.    सबब व छ 
सव ण लीग २०२० कर ता सदरचे कामकाज िनवीदा ये ारे राब व यात आलेली असुन एकुण 
०८ े ीय कायालया नुसार मे.जनवाणी यांना ०३ े ीय कायालयाचे  व मे.िमटकॉन ् क सलट सी 
अँड इं ज.स ह सेस ा.िल. यांना ०३ े ीय कायालयाचे कामकाज पॅनेलवर (ए पनलमट) देणेकामी 
यासाठ   येणा-या एकुण र. .१,५३,४७,३१३/- (अ र  र. .एक कोट  ेप न लाख स ेचाळ स हजार 
तीनशे तेरा फ )  खचास तसेच सदरचे िनवीदा ये ारे राब व यात आलेले असुन सदरचे 
कामकाजासाठ  मा.आयु  सो.यांचेकड ल द.१७/०९/२०१९ व द.११/११/२०१९  रोजीचे मंजूर 

तावानुसार मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड 
महापािलकेमाफत मनपा ह तील सव े ासाठ  व छ भारत अिभयान अंतगत व छ सव ण 
२०२० जनजागृती करणेकर ता मा हती िश ण व संवाद या कर ता सं थांची पॅनलवर (ए पानमट) 
िनयु  करणेकामी िन वदा .०७/२०१९-२० अ वये म.ेजनवानी व मे.िमटकॉन क लटं सी अ ड 
इं जिनअर ंग स हसेस यांना एकूण ८ े ीय कायालयांपैक  येक  ३ े ीय कायालयाचे कामकाज 
पॅनलवर (ए पानमट) देणेत येणार आहे.  तर  उव रत दोन े ीय कायालयासाठ  व छ सव ण 
२०२० अंतगत जनजागृती करणेकामी मे.डोबा माकट ंग रल क युिनकेशन यांची िनयु  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६७२१      वषय मांक – ०४ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित. आयु  (२) यांचे प  .मभां/०४/का व/११६/२०१९, द.१०/१२/२०१९ 

              मा.अित. आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे – 
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             मनपाचे आरो य वभागास आव यक औषध खरेद कामी ई.िन.सु. .12/2019-20 अ वये 
िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील 01. मे डॉ फ न से स 

कॉप रेशन यांना बाब .03, 06, 08, 09 व 10 साठ  एकुण र. .13,23,600/-, 02. मे.डॅ म स पे ट 
कं ोल अँडअलाईड स ह . यांना बाब .04 साठ  एकुण र. .1,49,270/- 03. मे ोटे टच यांना बाबत 
.05 व 07 साठ  एकुण र. .13,75,200/- असे एकुणर. .28,48,070/- ा  लघु म दर हे मनपा 

अंदाजप क य दर एकुण र. .29,20,750/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख वीस हजार सातशे प नास 
फ ) पे ा 2.48 ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन याचेंबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७२२      वषय मांक – ०५ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/शअ/ता/ं४/२१/२०२०, द.१४/०१/२०२० 

              वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी 
मया दत, बी.एस.एन.एल., एम.एन.जी.एल. तसेच क शासन, महारा   शासन, व शासना या इतर 
अंगीकृत सं था यांना भूिमगत  केबल टाकणेसाठ   र ते खोदाई या चाल ूदराम ये सवलत  देणेबाबत. 

वषय मांक ५ वर ल वषयप  मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७२३      वषय मांक – ०६ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/५/का व/१८०/२०२०, द.०४/०२/२०२० 

             मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

            मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील व जैवीक कचरा गोळा करणेस परवानगी 
िमळणेबाबत यशराज बायोटेकनोलॉजी िल. नवी मुंबई व अड ह  केिमक स ा.िल. ठाणे यांनी 
अनु मे द.३०/०५/२०१९ व द.१६/०७/२०१९ रोजीचे प ा वये वनंती केलेली आहे. सदर 
प ासोबत  यांनी सादर केले या दरप काचा  वचार क न यशराज बायोटेकनोलॉजी िल. नवी मुंबई 
व अड ह  केिमक स ा.िल. ठाणे यांना एका वषासाठ  व जैवीक कचरा गोळा करणेचे काम 
खालील त यात नमुद केले माणे देणे आव यक आहे. 
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Sr. 
No Types of Body Fluids 

Unit for charges 

(Collection 
Containers 

Company Name 

Rates of 
Remuneration 
or 
Compensation

1 Ascitic /Pleural Fluidof 
T.B./Other patients 

500ml plastic 
container 

Yashraj 
Biotechnology ltd. Rs.30/-per lit. 

2 Ascitic /Pleural Fluidof 
Cancer patients 

500ml plastic 
container 

Advy Chemicals 
pvt. Ltd. Rs.100/- per lit 

3 Umbilical Cord blood 50ml plastic  
Container 

Advy Chemicals 
pvt.Ltd 

Rs.10/- per 
50Ml 

4 HBsAg +Ve Plasma plastic  bags from 
Blood Bank 

Advy Chemicals 
pvt.Ltd Rs.75/-bag 

5 

Clinical residual serum 
samples of Dengue, 
Malaria, Typhoid, 
Chickungunya, CRP etc 

1 Ml Vials Advy Chemicals 
pvt.Ltd Rs.10/-Ml 

 
          वर ल ा  झालेले दर वचारात घेता मनपाचे यशवंतराव च हाण  मृती णालयात िनमाण 
होणारा व जै वक कचरा गोळा करणेचे कामकाज एकवषासाठ   उ  त यात नमुद केले माणे 
अ. .१ चे काम  यशराजबायोटे नॉजी िल. नवी मुंबई व  अ. .२,३,४ व ५ चे काम अड ह  
केिमक स ा.िल. ठाणे यांना  देणेस मा यता देणते येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७२४      वषय मांक – ०७ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भाडंार 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प  .मभां/६/का व/९०/२०२०, द.०७/०२/२०२० 
       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागासाठ  आव यक व वध  वचगेअर  

               सा ह य खरेद बाबत.  
वषय .७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६७२५      वषय मांक – ०८ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभां/६/का व/९१/२०२०, द.०७/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागास व वध यायाम शाळांकर ता  आव यक 
व वध यायामशाळा सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .20/2019-20 अ वये, ऑनलाईन 
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िन वदा दर माग वणेत आले होते. सदर िन वदे अ वये एकुण सहा िन वदा ा  झा या. या पैक  
पा  तीन िन वदांपैक  ा  लघु म िन वदाकार मे.एस.एम. फटनेस यांचे 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 व 
13 माणे एकुण 12 बाबी सा ह याचे लघु म दर र. .1,19,44,962/- हे दर अंदाजप क य दर 
र. .1,20,14,334/- पे ा  -0.57% ने कमी आहे व  मे.देव असोिसए स यांचे बाब .8 या माणे 
एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर र. .2,51,550/- हे दर अंदाजप क य दर र. .2,54,602.8 पे ा 
-1.20% ने कमी अस याने सदर एकुण बाब   .1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 व 13 माणे एकुण 13 

बाबी सा ह यांचे लघु म एकुण दर र. .1,21,96,512/- हे अंदाजप क य दर एकुण 
र. .1,22,68,937/- पे ा -0.59% ने कमी अस याने सदर दर वकृत करणेत आले आहेत. या 
माणे सदर लघु म िन वदाकार यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस व 

येणा-या र. .1,21,96,512/-  (अ र  र. .एक कोट  एकवीस लाख शहा नव हजार पाचशे बारा फ ) 
चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७२६      वषय मांक – ०९ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मातं व/२/का व/२६/२०२०, द.०७/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       द.२८ व २९ फे ुवार  २०२० रोजी ऑटो ल टर िचंचवड येथे आयो जत करणेत येणा-या 
“Festival of Fututre 2020” या उप मा अंतगत राब वणेत येणा-या Hackathon या पधतील 
वजे यांना पा रतो षक वतरणाचे ब सापोट  थम मांकासाठ  .१,००,०००/-, तीय मांकासाठ  
.७५,०००/- व तृतीय मांकासाठ  .५०,०००/- अशा व पात रोख र कम अदा करणे व यासाठ  

येणा-या एकूण र. .९,००,०००/- (अ र  र. . नऊ लाख फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७२७      वषय मांक – १० 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/४९५/२०२०, द.०५/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १२) मधील 
कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लाग ू अस यास, 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 करण े बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 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 – ६७२८      वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३५६/२०२०, द.१०/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/5/2019-20 अ वये इ े ीय कायालया 
अंतगत भाग .३ मधील े नेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे.सुर  चौहान कॉ ॅ टर िन.र. .37,49,035/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास 
हजार प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,29,818/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,29,818/- पे ा 
26.85% कमी हणजेच र. .27,28,362/- + रॉय ट  चाजस र. .19,217/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .27,47,579/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माण े यावर ल व तु व सेवाकर 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७२९      वषय मांक – १२ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३५९/२०२०, द.१०/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/6/2019-20 अ वये कासारवाड  
मैलाशु करण क ांतगत . .६ मधील े नेज लाईन व चबसची वा षक देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे.फेलोिशप ूप िन.र. .44,97,656/- (अ र  र. .चौवेचाळ स लाख स या नव हजार 
सहाशे छ प न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,81,304/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,81,304/- पे ा 11% 

कमी हणजेच र. .39,88,361/- + रॉय ट  चाजस र. .16,352/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 
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एकुण र. .40,04,713/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवाकर 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/वसलु करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७३०      वषय मांक – १३ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .हुचासावा/१०ब/का व/०९/२०२०, द.१०/०२/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
             हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास महारा  शासनाकडून अनुदान ा  होत 
आहे. शासन िनयमा माणे वाचनालय सु यव थत चाल यासाठ  वसभासद सं या वाढ साठ  
हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास दरवष  न याने पु तक खरेद  करणे आव यक  आहे.  ‘ब’ 

े य कायालया कडून  हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास अंदाजे र. .७०,०००/- कंमतीची 
३२० नवीन पु तके  खरेद कामी कोटेशन नोट स .१ जा. .हुचासावा/का व/०४/२०२०, 

द.२२/०१/२०२० अ वये िस द क न दरप क माग वले असता चार पुरवठाधारकांकडून कोटेशन 
ा  झाले असून मे.शुभम साह य, पुण-े३०  यांचे कडून हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालया 

कर ता ३२० नवीन पु तकां या छापील कमतीवर २१% सूट देऊन नवीन पु तके पुर वणेकामी 
सहमती दश वलेली आहे. यांचे दर सवात लघु म व वाजवी अस यामूळे यांचे दर (२१% सूट 
देऊन)  वकार यात आलेले आहे.  या कामी होणारा  खच “पु तके व िनयतकािलके खरेद ” या 
िशषातून कर यात येणार आहे. ब े य कायालयाचे अंतगत कायरत असले या हुता मा चापेकर 
सावजिनक वाचनालयाकर ता नागर कां या नवनवीन पु तकांचे वाचनासाठ  लघु म सादर केलेले दर 
मे.शुभम साह य पुण-े३० यांचे कडून ३२० पु तके मूळ कमती या २१% सूट देऊन य  येणार  
र कम .७०,०००/- पयत यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७३१      वषय मांक – १४ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/११६/२०२०, द.११/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
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             मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. . 8/2/2019-20 अ वये मनपा या जशुके से.२३  

येथील  पंप हाऊसचे पं पंग मिशनर चे व डझेल जनरेटरचे देखभाल  दु ती करणेकामी मे.ए सेल 
इले क स िन.र. .43,55,374/- (अ र  र. . चेाळ स लाख पंचाव न हजार तीनशे चौ-याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,55,374/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,55,374/- पे ा 15.03% कमी 
हणजेच र. .37,00,761/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .37,00,761/- 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 लागूअसलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम येकं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७३२      वषय मांक – १५ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/११२/२०२०, द.०५/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
             मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े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 सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७३३      वषय मांक – १६ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – ाथ.िश ण  
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित.आय  (१) यांचे प  .िश ण/ शा/१०/का व/०७/२०२०, द.११/०२/२०२० 
       मा.अित.आय  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल छ पती ी.शाहु महाराज ाथिमक 
व ालय, दघी, ता.हवेली ज.पुणे या शाळेतील १०४ व ाथ वाहतुक बस सु वधा उपल ध होणेकामी 
मा.िश ण सिमती सभा .०६ ठराव .१५ वषय .२ द.०७/११/२०१९ अ वये मे. ेम टुस 

ड ॅ ह स, च-होली यांना द.९ जानेवार  २०२० ते द.३० ए ल २०२०पयत  मंजूर दराने 
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(र. .१७/- सव करासह त व म हला मदतनीस सह) करारनामा क न कामाचे आदेश दे यात आलेले 
आहेत.  याकामी येणा-या य  खच  र. .२,६४,८४०/- (अ र  र. .दोन लाख, चौस  हजार, 
आठशे चाळ स फ )ला मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव माकं – ६७३४      वषय मांक – १७ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय  
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/इ-मु य/२४/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/39/2019-20 अ वये भाग .५ मधील 
भोसर  आळंद  र याचे सुशोभीकरण  व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.वैदेह  क शन 
िन.र. .89,99,965/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या णव हजार नऊशे पास  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यलटे ट ंग चाजस वगळून र. .88,81,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .88,81,189/- पे ा 28.60% कमी हणजेच 
र. .63,41,169 /- +रॉय ट  चाजस र. .76,126/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,650/- = एकुण 
र. .64,59,945 /- पयतकाम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर लव 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 ाटकालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७३५      वषय मांक – १८ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  .उ ान/२/का व/६६/२०२०, द.०६/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
            मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण कामकरारनामा क न 
वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात.सदरचाकालावधी 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 वणे ऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव 
उ ानांचीदेखभाल कामाची िन वदा एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार 
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िन वदा तावीत करणे या सुचना ा  झा या याम येमोठ  उ ाने वेगवेगळ  क न या माणे 
साधारण १४ िन वदा ता वत करणेतआ या आहेत. तथापी प  – अ म ये नमुद केले या 
उ ान कामाची मुदतसाधारण फे ुवार  २०२० म ये संपत आहे. देखभाल कामात खंड   पडून 
देता प  – अ म ये नमुद १ ते ५ िन वदा मधील उ ानाचे देखभाल कालावधी फे ुवार २०२० पयत 
मूदत असून उपरो  िन वदा नोट स मांक १/२०१९-२० अंितमहोईपयत ३ म हने मुदतवाढ देणसे 
व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७३६      वषय मांक – १९ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/३७९/२०२०, द.१२/०१/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
             मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/11/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ च-होली उव रत भागात मलिन:सारण वषयक कामे 
करणेकामी मे.सोनाली टोन युर  िन.र. .74,99,664/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव 
हजार सहाशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,72,344/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,72,344/- 
पे ा 32.4% कमी हणजेच र. .50,51,305/- + रॉय ट  चाजस र. .27,320/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. . 0/- = एकुण र. .50,78,625/- 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 लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७३७      वषय मांक – २० 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/३८०/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/13/2019-20 अ वये क े य कायालया 
अंतगत येणा-या  ना यातील अ त वात असलेली ेनेज लाईन र यावर थलांत रत करणे कामी 
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मे. सोनाली टोन युर  िन.र. .1,12,45,641/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख पंचेचाळ स हजार 
सहाशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,12,14,832/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानसुार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,12,14,832/- 

पे ा 32.4% कमी हणजेच र. .75,81,226/- +रॉय ट  चाजस र. .30,809/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. . 0/- = एकुण र. .76,12,035/- 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.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७३८      वषय मांक – २१ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/३८१/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/14/2019-20 अ वये . .८ ेनेज लाईन 
जलिन:सारण निलका टाकणे व दु ती करणेकामी मे.सोनाली टोन युर  िन.र. .1,34,97,860/- 

(अ र  र. .एक कोट  चौतीस लाख स या नव हजार आठशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,34,55,414/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,34,55,414/- पे ा 32.4% कमी हणजेच र. .90,95,860/- +रॉय ट  
चाजस र. .42,446/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .91,38,306/- 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.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७३९      वषय मांक – २२ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/३८२/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/135/2019-20 अ वये भाग .२७ 
रहाटणी मधील  तापक र चौक ते तापक र मळा चौक  प रसर व इतर प रसरातील  जलिनःसारण 
यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .74,99,972/- (अ र  र. .चौ-
याह र लाख न या नव हजार नऊशे बाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .74,73,404/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .74,73,404/- पे ा 18.35% कमी हणजेच र. .61,02,034/- +रॉय ट  चाजस 
र. .26,568/-मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .61,28,602/- 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.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७४०      वषय मांक – २३ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१६६/२०२०, द.०५/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
            मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावरता पुर या 
व पात टाफनस पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामीवतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर 

जा हरात िस द क न ा उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार 
िनवडझाले या उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७४१      वषय मांक – २४ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१७२/२०२०, द.११/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
             मनपाचे 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 उमेदवारांची िनवड याद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७४२      वषय मांक – २५ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/२/का व/११८/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
             वाय.सी.एम. णालयाचे आवारात वाढ व भटारखा याचे बांधकाम पूण करणेत आलेले आहे. 
वाय.सी.एम. णालयाचे कॅ ट न मे. वॉिलट  केटरस यांनादेणेत आलेले आहे. णालयात धुर 
होऊ नये हणुन भटारखाना इमारती या  बाहेर ल बाजुस बांधणते आलेला आहे. सदर करणी 
अिध ाता वाय.सी.एम. णालय यांनी दनाक १६/१२/२०१९ या प ा वये वाय.सी.एम. णालय 
आवारातील वाढ व भटरखाना मे. वॉिलटे केटरस यांना चाल वणेस देणेकामी कळ वणेत आले आहे. 
उपसंचालक नगररचना वभागकडून ा  झालेले र. .४८.०५ ित चौ.फुट या मािसक भाडे दराने 
६४५.६ चौ.फुटाकर ता र. .३१,०२२/- व ७६९.६८ चौ.फुटाकर ता र. .३६,९८४/-   ३१०२२+३६९८४= 
६८,००६/- (अ र  र. . आडुस  हजार सहा फ ) एवढे मािसक भाडे आका न मे. वॉिलट  केटरस 
यांना १ वष कालावधीसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (अ) माणे 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७४३      वषय मांक – २६ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/१/का व/६९/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन – 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत  ६ म हने 
कालावधी कर ता, ता पुर या व पात “समुह संघटक” अिभनामा या एकूण २० पदांसाठ  एक त  

मानधनावर  नेमणूक करणेकामी जा हराती ारे अज मागवून लेखी पर ेसाठ  बोल व यात आले होते. 
यापैक   सदरपर ेसाठ  २०७  उमेदवार पा  ठरले असनू, य ात ८९ उमेदवारप र ेसाठ  हजर 

होते. सदर ८९ उमेदवारांना लेखी पर ेतील गुण तसेचशै णक अहता व अनुभव या आधारे ा  
झाले या गुणांचे आधारे गुणव ायाद  तयार करणेत आली आहे. याकामी गठ त केले या िनवड 
सिमतीने, शासन वभागाने कळ वले या आर णानुसार एकूण २० “ समुह संघटक ” उमेदवारांची 
िनवड व १० उमेदवारांची ित ा याद  तयार करणेस  िशफारस केलेली आहे. समुह संघटक पदावर 
िनयु  करणेसाठ  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांची अथवा आव यकता भास यास 

ित ा याद तील उमेदवारांची र. .१५,०००/-  अिधक वाहतुक भ ा र. .१,३००/- असे एकूण 

र. .१६,३००/- मािसक एकवट मानधनावर यांचे समवेत करारनामा क न यांना िनयु प  देणे व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल व वध योजनांकर ता मानधन त वावर समुह संघटकांची नेमणूक करणेत येते. स या 
प र े ारे २० समुह संघटकांची नेमणूक कर याचा ताव आहे.  तथा प ीम.सुल णा करण 
कुरणे या जवळपास १० वषापासून समुह संघटक हणून काम कर त आहेत.  यांची वयोमयादा 
जा त अस याने यांना प र ेकर ता अज करता अलेला नाह .  तसेच ीम.करंजकर सु या िनलेश 
या देखील मागील चार वषापासून काम कर त आहेत. यांनी प र ा दली असून ित ा याद म ये 
यांचे नाव आहे.  तर  अनुभवी कमचा-यांची आव यकता वचारात घेता ीम.सुल णा  करण 

कुरणे आ ण ीम.करंजकर सु या िनलेश यांचा अनुभव वचारात घेता अट  िशथील क न यांना 
समुह संघटक पदावर ६ म हने कालावधीकर ता ता पुर या व पात नेमणुक देणेस व याक रता 
मंजूर दराने यांना मानधन अदा करणेस येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७४४      वषय मांक – २७ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/४२/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा सोबत या 
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प  अ (१ ते १५) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत  माण ेसंबिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६७४५      वषय मांक – २८ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – सुर ा   
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/८०/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन – 
      सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ अ वये मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस 
ा.िल. यांचे ॅ फक वाडन मदतणीस पुर व याचे १५० ॅ फकवाडन मदतणीसां या कामकाजाचा 

कालावधी दनांक १६/०२/२०१९ ते दनांक १५/०२/२०२० पयत आहे. अदयापयत सं थेचे कामकाज 
चालू आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी दनांक १५/०२/२०२० रोजी समा  होणार आहे. 
सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट शत नुसार सु  आहे. ई िन वदा मांक १/२०१९-२० चे 
कामकाजाची या सुर ा वभागामाफत ता वत असून सदर या पुण होणेस वलंब 
लाग याची श यता नाकारता येत नाह . सदर िन वदे या कालावधी द.१५/०२/२०२० रोजी संपु ात 
येत अस याने व िन वदा येचे कामकाज ता वत अस याने व सुर ेचे कामकाज अित 
मह वाचे अस याने सदर कामकाजास पुढ ल तीन म हने कालावधीक रता कंवा िन वदा क या पुण 
होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तीन म हने कालावधीक रता मा. थायी 
सिमती यांचे मा यतेने न वन करारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने अनामत र कम 
घेणेत येऊन पुढ ल तीन म हने कालावधीक रता हणजेच दनांक १६/०२/२०२० ते दनांक 
१५/०५/२०२० पयत कंवा िन वदा या पुण होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे व 
तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल पञ .काक/३/का व/१५४/२०१८ दनांक 
२८/०६/२०१८ व प  .काक/४/का व/३४०/२०१९ दनांक ०८/०८/२०१९ अ वये न वन कमान 
वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळवेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .४,७६०/-  

तावात नमुद के या माण े कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व जुल ैम ये होणा-या 
कमान वेतनवाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माणे  य  या तारखेपासून दरवाढ 
लाग ूकरणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणचेी 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील कामाक रता द.१६/०२/२०२० ते 
१५/०५/२०२० पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७४६      वषय मांक – २९ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – सुर ा   
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/८१/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून – 
       सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ अ वये मे.सैिनक इंटेिलज स 
िस युर ट  स ह सेस ा.िल. यांचे मनपाचे शाळांचे सुर ेकामी ३१६ रखवालदार मदतणीसां या 
कामकाजाचा कालावधी १६/०२/२०१९ ते १५/०२/२०२० पयत आहे. अदयापयत सदर सं थेचे 
कामकाज चालू आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी १५/०२/२०२० रोजी समा  होणार आहे.  
सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत  नुसार सु  आहे. ई िन वदा मांक २/२०१९-२० 
चे कामकाजाची या सुर ा वभागामाफत ता वत असून सदर या पुण होणेस वलंब 
लाग याची श यता नाकारता येत नाह  सदर िन वदे या कालावधी द.१५/०२/२०२० रोजी संपु ात 
येत अस याने व िन वदा येचे कामकाज ता वत अस याने व सुर ेचे कामकाज अित 
मह वाचे अस याने सदर कामकाजास पुढ ल तीन म हने कालावधी क रता कंवा िन वदा क या  
पुण होऊन आदेश िनगत होई पयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तीन म हने कालावधीक रता  
मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने न वन करारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने 
अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल तीन म हने कालावधीक रता हणजेच दनांक १६/०२/२०२० ते 
दनांक १५/०५/२०२० पयत कंवा िन वदा क या पुण होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ 
देण े व तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल पञ .काक/३/का व/१५४/२०१८ दनांक 
२८/०६/२०१८ व प .काक/४/का व/३४०/२०१९ दनांक ०८/०८/२०१९ अ वये न वन कमान 
वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळवेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .४७६०/-  

तावात नमुद के या माण े कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार   व जुल ैम ये होणा-या 
कमान वेतनवाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माणे  य  या तारखेपासून दरवाढ 
लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व या पोट  येणा-या य  खचास मा यता देणचेी 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील कामाक रता द.१६/०२/२०२० ते 
१५/०५/२०२० पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७४७      वषय मांक – ३० 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – सुर ा   
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशदें 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/८३/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून – 
       सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .२/२०१६-१७ अ वये मे.नॅशनल िस युर ट  
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स ह सेस यांचे मनपाचे िमळकतींचे सरु ेकामी ८७५ रखवालदार मदतनीसां या कामकाजाचा 
कालावधी दनांक १६/०२/२०१९ ते दनांक १५/०२/२०२० पयत आहे. अदयाप पयत सदर सं थेचे 
कामकाज चालू आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी दनांक१५/०२/२०२० रोजी समा  होणार 
आहे.  सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत  नुसार सु  आहे. ई िन वदा मांक 
२/२०१९-२० चे कामकाजाची या सुर ा वभागामाफत ता वत असून सदर या पुण 
होणेस वलंब लाग याची श यता नाकारता येत नाह  सदर िन वदे या कालावधी द.१५/०२/२०२० 
रोजी संपु ात येत अस याने व िन वदा येचे कामकाज ता वत अस याने व सुर ेचे 
कामकाज अित मह वाचे अस याने सदर कामकाजास पुढ ल तीन म हने कालावधीक रता कंवा 
िन वदा क या पुण होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. तीन म हने 
कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने न वन करारनामा करणेत येऊन यानुसार 
कामाची न याने अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल तीन म हने कालावधीक रता हणजेच दनांक 
१६/०२/२०२० ते दनांक १५/०५/२०२० पयत कंवा िन वदा क या पुण होऊन आदेश िनगत होई 
पयत मुदतवाढ देण े व तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल पञ .काक/३/का व/ 

१५४/२०१८ दनांक २८/०६/२०१८ व प  .काक/४/का व/३४०/२०१९ दनांक ०८/०८/२०१९ 
अ वये न वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई 
भ ा र. .४७६०/-  तावात नमुद के या माण े कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार   व 
जुल ैम ये होणा-या कमान वेतनवाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माण े य  या 
तारखे पासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व या पोट  येणा-या य  
खचास मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील कामाक रता 
द.१६/०२/२०२० ते १५/०५/२०२० पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७४८      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – इ े ीय व ुत   
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/ व/का व/४५/२०२०, द.०७/०२/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या इ भाग व ुत वभाग दघी काय े ातील धमनाथ अळ  च-होली, खोले वरअळ  
च-होली, ल मी नारायण नगर, वडमुखवाड , चो वसावाड  व पर सरातील टलाईट कर ता वीज 
पुरव याचे वीज िमटरसाठ  म.रा. व. व.कं.िल यांस र. .३५,८७६/- (अ र  र. .प तीस हजार 
आठशे शहा र फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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



23 
 

ठराव मांक – ६७४९      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – मु य लेखा प र क   
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/२५/२०२०, द.११/०२/२०२० 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२०.०१.२०२०  ते  द.२६.०१.२०२०   अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/२५/२०२० द.११/०२/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७५०      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – इ े ीय कायालय   
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  . ीभैवा/०७/का व/१४/२०२०, द.१०/०२/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता  
महारा  शासनाचा “ब” दजा  ा  असुन यांना अनुदान ा  होत अस याने दर वष  पु तके/ ंथ, 

खरेद  करणे आव यक आहे. वाचकां या व सभासदां या आवड नुसार कथा, कादंब-या, लिलत, 
ऐितहािसक, वनोद , आरो य, का य, धािमक, वषया या ३२० पु तकांची  “इ” े ीय कायालया माफत 
ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, कर ता पु तक  खरेद कामी  कोटेशन नोट स .१ 

जा. .भैसावा/का व/४२/२०१९, द.२७/१२/२०१९ अ वये िस द क न  दरप क माग वले असता ३ 
पुरवठाधारकांकडुन कोटेशन ा  झाले असून  शुभम सा ह य, अ पा बळवंत चौक, पुण,े   यांनी 
लघु म दरा माणे पु तकाचे छा पल कमतीवर जा तीत जा त  २१%   सुट दली आहे. यानुसार 
शुभम सा ह य, अ पा बळवंत चौक, पुण,े यांचेकडुन अट  व शत  नुसार ी भैरवनाथ सावजिनक 
वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  वाचनालयाक रता ३२० पु तके थेट प दतीने खरेद  
करणे कामी अंदाजे र. .७०,०००/- इतका खरेद  खच अपे त आहे. मा. भाग सिमती सभा ठराव 
.४०  दनांक ०७/०२/२०२० अ वये ीभैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान 
ा  वाचनालयाक रता ३२०  पु तके थेट प दतीने खरेद  करणेकामी अंदाजे ७०,०००/- इत या 
कमतीची पु तक  खरेद  करणेकामी सवानुमते मा यता ा  झाली आहे. सदरचा खच “पु तके व 
िनयतकािलके खरेद ” या लेखािशषातून अदा कर यात येईल. तर  शुभम सा ह य, अ पा बळवंत 
चौक, पुण,े यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे ीभैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  
कर ता ३२०  पु तके थेट प दतीने खरेद  करणेकामी अंदाजे ७०,०००/- ( अ र  र. . स र हजार 
फ  ) या  एकूण कमतीवर २१ % सुट देवून य  येणा-या कमतीची पु तके खरेद  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
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यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७५१      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – ब े ीय कायालय   
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब /ेलेखा/०५/का व/३२/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७५२      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य अ मु यालय   
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/७१/२०२०, द.१३/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 7) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधतठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७५३      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/८/का व/४२/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोलीस आयु  कायालय द.१५/०८/२०१८  रोजी पासून 
सु  झालेले आहे. मा.पोलीस आयु  पुण े शहर यांचेकड ल प   .पोआ/ प.ंिच./काया/३७२२/ 
२०१९,  द.२०/०८/२०१९ अ वये पंपर   िचंचवड िनगड  पोलीसठाण ेकाय े ासाठ  गु हे अ वेषण 
युनीट २ चे कायालय म यवत  ठकाणी असण े आव यक आहे या अनुषंगाने से.नं.२१ 
यमुनाननगर िनगड  येथील अ ह यादेवी होळकर यायामशाळेची इमारत पोिलस आयु  पंपर  
िचंचवड यांनी िमळणेकामी वनंती केलेली आहे. पोलीस आयु  यांचेकड ल  द.२०/८/२०१९ या 
मागणीनुसार मनपाचे  अट /शत , उपसंचालक नगररचना दरानुसार व  िनयमानुसार वाजवी भाडे 
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आका न ५ वषासाठ  पोलीस वभागाचे युनीट २ चे कायालयासाठ  भा याने देणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७५४      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१०४/२०२०, द.११/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       थाप य बीआरट एस वभागात कायरत ी. ानदेव रामचं  जुंधारे कायकार  अिभयंता 
यांचेकडे कायालयीन कामकाजाक रता  MH-14 P 0416 (अँ बेिसडर) हे चार चाक  वाहन देणेत 
आलेले आहे. सदरचे वाहन २० वष जुनेअसून वारंवार नादु त होत अस यामुळे कामकाजात 
अडचण िनमाण होत आहे. कामकाज सुरळ तपणे हो याचे ीने नवीन वाहन उपल ध क न देणे 
आव यक आहे. थाप य बीआरट एस वभागाकड ल द.१६/१२/२०१९ चे तावा वये ी. ानदेव 
रामचं  जुंधारे, कायकार  अिभयंता ( था) यांचेकड ल वाहन .MH-14 P 0416 (अँबेिसडर) िनला खत 
करणेसाठ  व नवीन वाहन खरेद  करणेकामी मनपा या कायशाळेचा अिभ ाय घेणेबाबत ताव 
सादर केला होता. यानुसार मा.सहशहर अिभयंता, ( व/यां) यांनी द.१४/०१/२०२० रोजी वाहन 
.MH-14 P 0416 (अँबेिसडर) हे वाहन कायम व पी बंद क न िललावाने िनल खत करणेबाबत व 

नवीन वाहन खरेद बाबत अिभ ाय दला आहे. सदर तावास मा.आयु  यांनी द.०४/०२/२०२० 
रोजी मा यता दली आहे. मे.ह डा कं. यांचेकड ल Honda Amaze SMT Petrol- BS VI  हे वाहन 
शासनाकड ल िनणया माण े वाहनखरेद  कंमत र. .६,००,०००/- या मयादेत खरेद  करावी 
लागणार आहे. तर  Honda Amaze SMT Petrol हे चारचाक  वाहन खरेद  करणेकामी येणार  कंमत 
र. .६,००,०००/- या मयादेत वाहन खरेद या वेळ  येणा-या य  खचास व वाहन खरेद  
के यानंतर आरट ओ पािसंग या वेळ  अदा करावे लागणारे कर व त सम खच याकामी येणा-या 

य  खचास तसेच वाहनाची कंमत मे.ह डा कं. यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७५५      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामबाई बारण े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/८/का व/४३/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       डाकपाल थेरगाव  यांनी  द.१२/०१/२०१९  या अजा वये थेरगाव (गावठाण) मनपा शाळा 
इमारतीतील ग े य कायालयाचे पा कग मधील एफआरपी केबीन .३ पो ट ऑफसकायालयास  
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भाडे त वावर िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. थेरगाव प रसरामधील वाढ या लोकसं येचा वचार 
करता तेथे पो ट ऑफ स उपल ध होणे आव यक आहे.  तथा प थेरगाव प रसराम ये जागा उपल ध 
नस याकारणाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े य कायालयाचे पा कग इमारतीमधील 
जागा उपल धक न देणेबाबत मागणी केलेली आहे.  पो ट कायालयाची तातड ची बाब ल ातघेता 
मा.उपसंचालक नगररचना वभागाकडून ा  होणारे भाडे दराने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७९(ब) नुसार मा. थायीसिमती या  मा यतेसाठ  वषयप  सादर करणे 
आव यक आहे. मा.उपसंचालक नगररचना वभागाकडून ा  झालेले र. .३७.८७ ित.चौ.फुट या 
मािसक भाडे दराने १४० चौ. फुटाकर ता र. .५,३०२/- एवढे मािसक भाडे आका न  ५ वष 
कालावधीसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (ब) माण े मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७५६      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/४०८/२०२०, द.१३/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/54/2019-20 अ वये कासारवाड  
मैलाशु करण  क ांतगत भाग .८ मधील से टर न.ं४ व ६  वउव रत  भागात आव यकतेनुसार 
न वन े नेज लाईन टाकणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .37,49,832/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार आठशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,38,132/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,38,132/- पे ा 26.3% कमी हणजेच र. .27,55,003/- + रॉय ट  चाजस र. .11,700/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,66,703/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदाकरणेस 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७५७      वषय मांक – ४० 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/का व/३६/२०२०, द.१३/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य उ ान मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 4) मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधतठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६७५८      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/का व/३७/२०२०, द.१४/०१/२०२० 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/02/2019-20 अ वये भाग .मधील िशव 
शाहू शंभो उ ानातील मोक या जागेत ज नेिशयम हॉल बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .2,49,61,173/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणप नास लाख एक  
हजार एकशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,43,72,040/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडूनर. .2,43,72,040/- 

पे ा 4.15% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.75% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .2,33,60,600/- + रॉय ट  चाजस र. .4,40,923/- मटे रयल टे ट ंग चाजसर. .1,48,210/- = एकुण 
र. .2,39,49,733/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदाकरणेस 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६७५९      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/१०७/२०२०, द.१४/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/4/2019-20 अ वये भाग .८ येथील 
इं ायणी डा संकूल येथील बॅडिमंटन हॉलचे मॅट ंग बदलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.अ य मंजुभाऊ रोडे िन.र. .26,16,262/- (अ र  र. .स वीस लाख सोळा हजार दोनशे बास  
फ ) मधुन रॉय ट व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,99,950/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,99,950/- पे ा 26.16% कमी 
हणजेच र. .19,19,803/- + रॉय ट  चाजस र. .1,802/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,510/- = 

एकुण र. .19,36,115/- 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.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७६०      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/१०६/२०२०, द.१४/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/2/2019-20 अ वये भाग .२ बो-हाडेवाड  
येथील जुनी धोकादायक शाळा इमारत पाडून या ठकाणी सां कृितक क  बांधणेकामी मे.रामचं  
ए टर ायझेस िन.र. .31,21,534/- (अ र  र. .एक ीस लाख एकवीस हजार पाचशे चौतीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,33,947/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,33,947/- पे ा 28.01% कमी हणजेच 
र. .21,84,138/- + रॉय ट  चाजस र. .34,487/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण 
र. .22,71,725/- 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.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
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न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७६१      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – ड े ीय जलिन:सारण 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/जिन/का व/४११/२०२०, द.१३/०२/२०२० 
       वषय - सन २०१९-२० या अथसंक पातील ड े ीय कायालयातील कामां या तरतूद म ये  
              वाढ/ घट करणेबाबत.  

वषय .४४ मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७६२      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/का व/५१/२०२०, द.१५/०२/२०२० 
      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 09) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबिंधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७६३      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – ब े ीय थाप य 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब /े था/का वज/१२/२८/२०२०, द.१३/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भागातील व वध वकास कामांसाठ  तावात 
नमुद केले या कामा समोर ल रका याम ये उ लेख केले या मे.इ ा कंग क ल टंग इं जिनअस 
ा.िल. या स लागाराची क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व यांनी नमुद 

केले या लघु म दरानुसार १.९९% फ  (िन वदा पूव व िन वदा प ात करावयाचे कामासाठ ) अदा 
करणेस व यांचे सोबत करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७६४      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/३५/२०२०, द.१५/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV3/1-2019-20 अ वये पंपर  िचंचवड 
मनपामाफत न याने बांधणेत येणा-या थेरगांव व िचंचवड येथील तालेरा णालय इमारतीसाठ  
आव यक या मतेचे सांडपाणी  या क  (ETP) उभारणेकामी मे.नेने स इ पोटस यांचेकडुन 
िन वदा र. .३,८८,२०,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  अ याऐंशी लाख, वीस हजार फ ) वर िन वदा दर 
ा  झाले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .३,८८,२०,०००/- पे ा  -०५.३५% कमी 

दराने हणजेच र. .३,६७,४३,१३०/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माणे 
यावर ल व तु व सेवाकर वेगळा अदा करणेस तसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ कलम लाग ु

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स  अिधन 
राहून याचें सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७६५      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे प  .मभा/ं५/का व/२४६/२०२०, द.१५/०२/२०२० 
       मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपाचे सन 2019-20 चे सुधा रत व सन 2020-21 चे मूळ अंदाजप क पु तक छपाई 
क न पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .27/2019-20  अ वये लघु म िन वदाकार मे.जय गणेश ऑफसेट, 

पुण ेयांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .9,40,000/- (अ र  र. .नऊ लाख चाळ स हजार फ ) 

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. .9,40,000/- चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७६६      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – इ े ीय कायालय  
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/१५/२०२०, द.१५/०२/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प ‘ अ’ मधील (१ ते ६) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७६७      वषय मांक – ५० 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/४१६/२०२०, द.१५/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/129/2019-20 अ वये भाग .२१ पंपर  
मधील तपोवन मं दर प रसर, वैभवनगर, झुलेलाल घाट प रसर, डल स चौक प रसर व इतर 
प रसरातील  जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .1,12,49,981/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख एकोणप नास हजार नऊशे ए याऐंशी फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,12,12,298/- वर िन वदादर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,12,12,298/- पे ा 25.77% कमी हणजेच 
र. .83,22,889/- + रॉय ट  चाजस र. .37,683/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .83,60,572/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े
यावर ल व तु व सेवाकर 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 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६७६८      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/४१७/२०२०, द.१४/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/167/2019-20 अ वये भाग .३२ म ये  

सुआशी हॉटेल ग ली, िशवाजी पाक व उवर त प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .59,99,964/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार 
नऊशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,069/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,069/- पे ा 
22.24% कमी हणजेच र. .46,45,436/- + रॉय ट  चाजस र. .25,895/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .46,71,331/- 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.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७६९      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/का व/७८/२०२०, द.१५/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावा सोबतचे प  अ (१ ते ८) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७७०      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/२३१/२०२०, द.१५/०२/२०२० 
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे – 
       नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
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वनंती अजानुसार तावात नमूद माण े प  अ म ये दश वले माण े रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ६७७१      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – आरो य  मु य कायालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/१२/का व/१८/२०१९, द.१०/१२/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ 
 व ८/२०१७-१८ िस द क न म.न.पा.चे “अ”, “ब”, “क”, “ड”, “इ”, “फ” “ ग” व  “ह” े य 
कायालया या काय े ातील र ते/गटस साफसफाई करणेकामी कमान वेतन दराने कामगार उपल ध 
करणे याकामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा शु कावर िन वदा माग व यात 
आली होती. यानुसार ८ े य कायालयाकडे कमान वेतन दरानुसार ७ सं थांमाफत १५२९ सफाई 
कामगार पुर व यात आलेले आहे. या ७ सं था पैक  ५ सं थांचे कामाची मुदत दनांक 
२६/१२/२०१९ रोजी तसेच २ सं थांची कामाची मुदत दनांक ३१/१२/२०१९ रोजी संपु ात येणार 
आहे. यानुसार या सं थांना अंदाजे  ३ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या 
र. .८,४०,७८,९५०/- इतके अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेस तसेच संबंधीतांबरोबर ३ 
म हने कालावधीचा करारनामा क न घेणसे तसेच यांना कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७७२      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/१२२/२०२०, द.१७/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/4/2019-20 अ वये मनपा या 
गवळ माथा पंप हाऊस येथील WD4 पंपाचे नुतनीकरण करणेकामी मे ए सेल इले क स 
िन.र. .1,21,07,119/- (अ र  र. .एक कोट  एकवीस लाख सात हजार एकशे एकोणीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,21,07,119/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,21,07,119/- पे ा 29% कमी 
हणजेच र. .85,96,054/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 
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एकुण र. .85,96,054/- 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. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७७३      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय  
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१२२/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/11/2019-20 अ वये भाग .३२, नवी सांगवी 
मधील प रसरातील र ते अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणेकामी मे.इंगवले पाट ल क शन 
कं. िन.र. .8,30,27,860/- (अ र  र. .आठ कोट  तीस लाख स ावीस हजार आठशे साठ फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,24,22,571/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,24,22,571/- पे ा 18.10% कमी हणजेच 
र. .6,75,04,086/- + रॉय ट  चाजस र. .4,47,738/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,57,551/- = एकुण 
र. .6,81,09,375/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७७४      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – िश ण  
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .िशम/ं९/का व/१३०/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड अंतगत क  शासना या मागदशक सुचनेनुसार पंपर  िचंचवड 

माट िसट  िलिमटेडची शहर स लागार सिमती थापन करणेत आलेली आहे. वभागीय आयु  यांनी 
पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड या संचालक मंडळ व संबंधीत वभागाचे मुख यांचे िश मंडळ तयार 
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क न द ली येथील शाळांकर ता द ली पँटनचा अ यास दौ-याचा आराखडा तयार करणेकामी सूचना  पंपर  

िचंचवड माट िसट  िलिमटेड कर ता िनयु  स लागार मे.KPMG ADVAVISORY SERVICES PVT 

LTD. यांनी दली होती. महानगरपािलका शाळेतील व ाथाना उ कृ  दजाचे िश ण िमळणेकामी द ली 
सरकारचे DIGITAL CLASSROOMमॉडेलचा अ यास करणेकामी िश मंडळ िनयु  करणेत येवून 

ऑ टोबर २०१८ या कालावधीम ये द ली दौरा कर यात आला होता. याअनुषंगाने भारत गुणव ा प रषद,२ 

रा मजला,इं जिनयस ब डंग,बहादू र शहा जफर माग ,नवी द ली ह  सं था पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका शाळांक रता शै णक गुणव ा वाढ साठ  पयवे ण यं णा स म करणेसाठ  यासाठ  

कामकाज पाहणार आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, माट िसट  अंतगत १०५ शाळांकर ता भारतीय 

गुणव ा प रषद ( Q.C.I) यांनी संबंधीत शाळांचे गुणव ा मु यांकन केले आहे.सदरचा उप म पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका, ाथिमक शाळांकर ता राब वणेकामी माट िसट  अंतगत राब व यात यावा असे यापुव  

नमूद केलेले होते.  ाथिमक िश ण वभागाकड ल सवागीण गुणव ा व वकास या लेखािशषावर सन २०१९-

२०२० या वषाकर ता भारतीय गुणव ा पर षद (Q.C.I ) करारानुसार प ह या वषासाठ  १,८३,४३,१००/- व 

पुढ ल दोन वष गतीचे पाठपुरा याकामी र. .९९,१२,०००/- ितवष यानुसार ३ वषासाठ  सदरचा करारनामा 
कर यात येणार आहे.तर  सवागीण गुणव ा व वकास या लेखािशषकावर सुधार त अंदाजप काम ये तरतूद 

मा यतेकामी सादर करणेत आलेली आहे. भारतीय गुणव ा पर षद नमूद एमओय ूअ वये १) वग िश ण 

याकलाप आ ण िश कांची िश ण मता मु यांकन २) व ाथा या िश णा या प रणामांची मोजणी ३) 

श चे व ेषण आ ण िश काचंी कमतरता ४) अंतर पूण कर यासाठ  आ ण यां या शै णक गरजा पूण 

कर यासाठ  कृती योजना वकिसत क न िश कांना साम रत सहा य ५) िश ण भावशीलतेचा भाव 

व ेषण ६) गतीचा पाठपुरावा पुढ ल दोन वषासाठ  असा उप म आहे. खालील माणे खच तपशील सादर 

करणेत येत आहे. 
 

अ. . कालावधी इय ा दर 
१८ ट के 
जीएसट  

एकुण शाळा अंदाजप क य कंमत 

१ थम वष इ १ ली ते ७ वी १,४५,०००/- २६,१००/- ७३ १,२४,९०,३००/- 
२  इ १ ली ते इ.८ वी १,५५,०००/- २७,९००/- ३२ ५८,५२,८००/- 

३ दतीय वष 
गती या 

पाठपुरा याकामी ८०,०००/- १४,४००/- १०५ ९९,१२,०००/- 

४ तृतीय वष गती या 
पाठपुरा याकामी ८०,००,०००/- १४,४०,०००/- १०५ ९९.१२,०००/- 

     एकुण देय र.  ३,८१,६७,१००/- 
       
        भारतीय गुणव ा पर षद Q.C.I  यांचा ताव सादर असून प.िच.मनपा शाळां या गुणव ा 
मू यांकनासाठ  सदरचा उप म सरळ प दतीने राब वणेकामी व फ  अदायगी करणेकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७७५      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य फ मु यालय   
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८१/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/01/2019-2020 अ वये भाग .१ िचखली 
येथील आर ण .१/९६ म ये टाऊन हॉल वकिसत करणेकामी (ट पा-2) मे.एस अँड जे ब डकॉन 
ा.िल. िन.र. .25,44,97,929/- (अ र  र. .पंचवीस कोट  च वेचाळ स लाख स या नव हजार नऊशे 

एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,33,34,502/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,33,34,502/- पे ा 
0.75% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 3.53% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 

र. .25,14,34,493/- + रॉय ट  चाजस र. .5,94,997/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .5,68,430/- = 

एकुण र. .25,25,97,920/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७७६      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – आरो य मु य कायालय   
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/३३/२०२०, द.२२/०१/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी नद पा ातील 
हायिसंथ (जलपण ) काढून ८ म हने  कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे या कामासाठ  ई-
िन वदा नोट स .६/२०१९-२० अ वये “अ”, “ब”, “ड” “ग” व “ह” े ीय कायालय काय े ातील 
पवना,“क”, “फ” व “इ” े ीय कायालय काय े ातील इं ायणी व ”ड” व “ह” े ीय कायालय 
काय े ातील मुळानद  पा ातील (म.न.पा. व खडक  कॅ टोमट ह तील नद चे संपुण पा ) या 
कामासाठ  ा  झालेली िन वदेसाठ  मे. साई ाईट ा.िल.यांनी म.न.पा. अंदाजप क य 
र. .२,३४,१४,०३४/- साठ  सादर केलेला दर र. .२,२९,४८,०९६/-(अ र  र. .दोन कोट  एकोणतीस 
लाख आ ठेचाळ स हजार शहा नव फ ) हा सवात कमी अस याने मे. साई ाईट ा.िल.यांची 
याकामी ठेकेदार हणून िनयु  कर यास व यांचेशी आव यक अट -शत चा करारनामा कर यास, 
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कामाचा आदेश दे यास तसेच य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७७७      वषय मांक – ६० 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य ग मु यालय    
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/५४/२०२०, द.१७/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/61/01/2019-20 अ वये . .२१ 
पंपर  येथील  जजामाता हॉ पीटलची सीमािभंत बांधणे व उव रत थाप य  वषयकम कामे 
करणेकामी मे.पाट ल ड असोिशए स िन.र. .89,69,283/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख 
एकोणस र हजार दोनशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .88,92,128/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .88,92,128/- पे ा 25.1% कमी हणजेच र. .66,60,204/-+ रॉय ट  चाजस र. .28,754/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .48,400/- =एकुण र. .67,37,358/- 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.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७७८      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .मा य/िश/४/का व/१२८/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       डा बोिधनी ( पोटस कूल) व ालयास अ पोपहार पुरवठा करणेबाबत ई-िन वदा 
नोट स .०२/२०१९-२० नुसार ल घु म दर ा  िन वदाधारक मे .साई सेवा केटरस, शाहूनगर ,

िचंचवड,पुणे  - १९ यांना अ पोपहार ित ताट र.  ४७.४९ माणे पुर वणेस, यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस, याकामी येणा -या एकूण र. .८९,०४,३९०/- चे खचास तसेच िन वदा अट /शत  मांक १३ 
नुसार सु वातीपासून ०३ वषाकर ता येणा-या खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
ठराव मांक – ६७७९      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८०/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/12/2019-2020 अ वये भाग .१ मधील वाघू 
साने चौक ते िचंचेचा मळा र ता वकास आराखडयानुसार वकिसत करणेकामी मे.पनुम एंटर ायजेस 
िन.र. .89,97,985/- (अ र  र. . एकोणन वद लाख स या नव हजार नऊशे पं याऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,34,518/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,34,518/- पे ा 35.11% कमी हणजेच 

र. .57,97,609/- + रॉय ट  चाजस र. .1,767/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण 
र. .58,61,076/- 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. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७८०      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७९/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/11/2019-2020 अ वये भाग .१ िचखली 
मधील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने दु त करणेकामी मे.पुनम एंटर ायजेस 
िन.र. .89,94,214/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख चौ-या नव हजार दोनशे चौदा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,30,747/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,30,747/- पे ा 35.11% कमी हणजेच 

र. .57,95,162/- + रॉय ट  चाजस र. .1,767/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण 
र. .58,58,629/- 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 
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यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७८१      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/२८/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/2/2019-20 अ वये दघी बोपखेल भाग .4 

येथील दघी पूव भागामधील गावठाण, चौधर  पाक, काटे व ती, गायकवाडनगर, वजयनगर, णवाल 
पाक मधील र ते डांबर करण करणेकामी मे.ड  ड  क शन िन.र. .2,26,04,895/- (अ र  र. .दोन 
कोट  स वीस लाख चार हजार आठशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .2,24,80,308/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2,24,80,308/- पे ा 32.27% कमी हणजेच र. .1,52,25,913/- + रॉय ट  चाजस 
र. .55,687/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .1,53,50,500/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६७८२      वषय मांक – ६५ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/२७/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/03/2019-20 अ वये भाग .४ दघी  
बोपखेल मधील आय टु आर अंतगत ता यात आले या जागेत बहुउ ेशीय इमारत बांधणे व जागा 
वकिसत करणेकामी मे.अतुल आर एम सी िन.र. .3,22,90,067/- (अ र  र. .तीन कोट  बावीस लाख 
न वद हजार सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,18,66,745/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,18,66,745/- 

पे ा 5.18% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
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िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.81% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .3,02,16,048/- + रॉय ट  चाजस र. .3,60,872/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,450/- = एकुण 
र. .3,06,39,370/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७८३      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/२९/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/1/2019-20 अ वये दघी बोपखेल भाग .4 
येथील दघी प म भागामधील माऊली नगर, साई पाक, िशवनगर , भारतमातानगर येथील स ह 
नं.69, 86, 84, 84, 73, 72, 75, 76 मधील र ते डांबर करण करणे कामी मे.वैदेह  क शन 
िन.र. .2,26,56,934/- (अ र  र. .दोन कोट  स वीस लाख छप न हजार नऊशे चौतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,25,36,021/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,25,36,021/- पे ा 32.57% कमी 
हणजेच र. .1,51,96,039 /- + रॉय ट  चाजस र. .52,013/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = 

एकुण र. .1,53,16,952/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७८४      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/४५/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
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       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/05/2019-20 अ वये भाग .५ मधील 
सखुबाई गबाजी गवळ  उ ानाचे नुतनीकरण करणे व े क गँलर चे उव रत कामे करणेकामी 
मे.वैदेह  क शन िन.र. .83,35,471/- (अ र  र. . याऐंशी लाख प तीस हजार चारशे एकाह र 
फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .79,63,650/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .79,63,650/- पे ा 27.99% कमी हणजेच 
र. .57,34,624/- + रॉय ट  चाजस र. .2,96,822/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .75,000/- = एकुण 
र. .61,06,446/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७८५      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/४४/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/04/2019-20 अ वये भाग .२० येथील 
प.ुल. देशपांडे आ ण सट एँथोनी उ ानाचे नूतनीकरण करणे व इतर उ ानाची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस िन.र. .1,66,37,620/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख सदोतीस 

हजार सहाशे वीस फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,62,56,419/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,62,56,419/- 

पे ा 22.99% कमी हणजेच र. .1,25,19,068/- + रॉय ट  चाजस र. .2,12,290/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .1,68,910/- = एकुण र. .1,29,00,268/- 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. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७८६      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/ह मु य/१२४/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/10/2019-20 अ वये . .२० कासारवाड  येथे 
मं ी कॉ ले स शेजार ल मोकळ  जागा वकिसत करणेकामी मे.चैत य राज  शेळके 
िन.र. .1,26,33,233/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख तेहतीस हजार दोनशे तेहतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,25,51,299/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,25,51,299/- पे ा 4.50% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 12.49% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .1,19,86,491/- + 
रॉय ट  चाजस र. .36,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,800/- = एकुण र. .1,20,68,425/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७८७      वषय मांक – ७० 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/४१/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/04/2019-20 अ वये ल मीबाई बारणे उ ानाचे 
नूतनीकरण करणेकामी मे.चैत य एंटर ायजेस िन.र. .1,25,31,915/- (अ र  र. .एक कोट  पंचवीस 
लाख एकतीस हजार नऊशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,16,79,779/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,1679,779/- पे ा 22.75% कमी हणजेच र. .90,22,629/- + रॉय ट  चाजस र. .6,86,526/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,65,610/- = एकुण र. .98,74,765/- 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 
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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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६७८८      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/९४४/२०१९, द.०४/१२/२०१९ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/88/2019-20 अ वये मनपा या काळाखडक 
वाकड, काळाखडक बु टर, पुनावळे व ताथवडे येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे देखभाल 
द ु ती करणेकामी मे.फलोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .30,00,000/- (अ र  र. . तीस लाख 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,00,000/- पे ा 1.5% कमी हणजेच 
र. .29,55,000/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,55,000/- 

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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७८९      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/११०/२०२०, द.१७/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/3/2019-20 अ वये भाग .२ िचखली 
गावठाण िचंतामनीनगर येथील मनपाची जुना मोडकळ स आलेली यायमशाळा पाडून न वन RCC 

म ये यायमशाळा इमारत बांधणेकामी मे.अ या ए टर ायझेस िन.र. .41,60,485/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख साठ हजार चारशे पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .40,60,319/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
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ठेकेदाराकडून र. .40,60,319/- पे ा 25.25% कमी हणजेच र. .30,35,088/- + रॉय ट  चाजस 
र. .47,066/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .31,35,254/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६७९०      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/४३१/२०२०, द.१८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/1/2019-20 अ वये इ ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .५ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व 
द ु ती करणेकामी मे.संकेत अिनल मगशे ट  िन.र. .37,45,634/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
पंचेचाळ स हजार सहाशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,25,603/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,25,603/- पे ा 32.99% कमी हणजेच र. .24,96,527/- + रॉय ट  चाजस र. .20,031/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,16,558/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६७९१      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २०/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह मु य/१२३/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/10/2019-20 अ वये दापोड  गणेशनगर 
पुलाची रंगरंगोट  व करकोळ कामे करणेकामी मे.अनुप दलीप ठाकूर िन.र. .37,49,374/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोनप नास हजार तीनशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,80,985/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,80,985/- पे ा 25.03% कमी हणजेच र. .27,59,634/- + रॉय ट  चाजस 
र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .28,28,023/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७९२      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २०/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  
  अड. ीम. योती अिनल पांडे यांची अित र  कायदा स लगार या पदावर र. .३५,०००/- व 
अड. अ नी कृ णनाथ भोसले यांची कायदा अिधकार  या पदावर र. .३०,०००/- एक त 
मानधनावर जा हरात या पुण होवून न वन िनयु  होई पयत या कालावधी क रता नेमणूक 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७९३      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २०/०२/२०२०      
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.िशतल िशंदे, मा.राज  गावडे यांचा ताव –  
   दनांक २६/०२/२०२० ची मा. थायी सिमती सा ा हक सभा द.२८/०२/२०२० रोजी 
सायंकाळ  ५.०० वाजता आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
ठराव मांक – ६७९४      वषय मांक – ७७ 
दनांक – २०/०२/२०२०      
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हलांना यां या कोटंु बक / कायदे वषयक/ 
सामा जक सम या सोड व यासाठ  मदत करणे तसेच कायदे वषयक मागदशक करणे यासाठ  
समुपदेशन क  सु  करणेत आले असुन हे क  चाल वणे कर ता रा य म हला आयोगा या 
मा यतेने यमुनानगर म हला आघाड , िनगड  या वयंसेवी सं थेची नेमणकू करणेत आली आहे. या 
वयंसेवी सं थेची मुदत द.२१/०८/२०१७ रोजी संपलेली आहे तर , या सं थेस मुदत संपले या 
दनांकापासून हणजेच द.२२/०८/२०२१७ पासून पुढे ३ वषासाठ  मुदतवाढ दे यास व याकामी 
यांना ती वष  र. .८४,०००/- माणे ३ वषासाठ  एकूण र. .२,५२,०००/- (अ र  र. .दोन लाख 

बाव न हजार फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७९५      वषय मांक – ७८ 
दनांक – २०/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  
       काळेवाड  ते देहु आळंद  बीआरट एस र यावर संत मदर तेरेसा उ डानपुल बांधणेत आला 
असून स थतीत वाहतुक स खुला आहे. पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या झपाटयाने वाढत आहे 
यामुळे पंपर  िचंचवड प रसरातील नाग रकांना सदर या उ डानपुलाचा उपयोग हो यासाठ  िचंचवड 

बाजूकडे उतरणेस व चढणेस लुप/रॅ प बांधणे आव यक आहे.  सदर या कामासाठ  िन वदा 
कायवाह  पुण झाली ठेकेदारास कामाचा कायारंभ आदेश दे यात आला आहे. याकामा या िन वदा 
पा ात कामासाठ  मे.मॅ स लोबल िस हल टेक ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणून 
नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार क प यव थापन स लागार हणून मे.मॅ स लोबल 
िस हल टेक ा.िल. यांची िन वदा पा ात कामासाठ  नेमणूक करणेस व शासन िनणय .सं कण 
२०१८/ . .५४/न व-१६, मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ द.०४/०६/२०१८ व मनपाकड ल मा य 

तावा वये िन वदा पा ात कामक रता १.८०% + ०.५०% ( चरल डझाइन तपासणी फ ) अशी 
एकूण २.३०% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७९६      वषय मांक – ७९ 
दनांक – २०/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  
       च-होली, वडमुखवाड , चो वसावाड , या भागात मोठ मोठे गृह क प उभे राहत आहेत.  
यामुळे या भागातील लोकसं या झपाटयाने वाढत आहे. या प रसरातील नाग रकांना वाहतुक या 
ीने पुणे नािशक हायवे, गोडाऊन चोक त िनयो जत मोशी टे डयम पयतचा वकास आराखडया 

नुसार ४५.०० मी. ं द चा र ता वकिसत करणे आव यक आहे. या कामासाठ  मे.मॅ स लोबल 
िस हल टेक ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणे आव यक आहे. 
यानुसार क प यव थापन स लागार हणून मे.मॅ स लोबल िस हल टेक ा.िल. यांची नेमणूक 

करणेस व शासन िनणय .सं कण २०१८/ . .५४/न व-१६, मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ 
द.०४/०६/२०१८ व मनपाकड ल मा य तावा वये या कामक रता २.००% (िन वदा पुव व िन वदा 
पा ात) अशी एकूण २.००% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६७९७      वषय मांक – ८० 
दनांक – २०/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  
       पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या झपाटयाने वाढत आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड 
प रसरातील नाग रकांना वाहतुक या ीने घरकुल चौकात पाईन र यावरती ेड सेपरेटर बांधणे 
अ याव यक बनले आहे. सदर या ेड सेपरेटरमुळे तेथील वाहतुक सुरळ त होणार आहे.  सदर या 
कामासाठ  मे.मॅ स लोबल िस हल टेक ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणून 
नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार क प यव थापन स लागार हणून मे.मॅ स लोबल 
िस हल टेक ा.िल. यांची नेमणूक करणेस व शासन िनणय .सं कण २०१८/ . .५४/न व-१६, 
मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ द.०४/०६/२०१८ व मनपाकड ल मा य तावा वये या कामक रता 
२.००% + ०.५०% ( चरल डझाइन तपासणी फ ) अशी एकूण २.५०% फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  तसेच फ भागातील व वध र ते अ त वात असुन सदर र यावरती UTWT 
प दतीने काँ ट करण करणे गरजेचे बनले आहे.  सदर कामे खालील माणे नमुद केलेली आहेत. 
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अ. . कामाचे नाव 

१ भाग .११ मधील वामी ववेकानंद हॉल ते थरमॅ स चौकातील जाणा-या र याचे 
UTWT प दतीने काँ ट करण करण े

२ भाग .११ मधील पुणानगर प रसरातील राघव  हॉटेल ते एक न  फेज १ पयत या 
र याचे काँ ट करण करण े

३ भाग .११ मधील से. .२० येथील कृ णानगर मु य र यांचे काँ ट करण करण े

 

वर नमुद केले या र यां या काँ ट  करणा या कामासाठ  मे.मॅ स लोबल िस हल टेक ा.िल. 
यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार क प 
यव थापन स लागार हणून मे.मॅ स लोबल िस हल टेक ा.िल. यांची नेमणूक करणेस व 
शासन िनणय .सं कण २०१८/ . .५४/न व-१६, मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ द.०४/०६/२०१८ व 
मनपाकड ल मा य तावा वये या कामक रता २.००% (  िन वदा पुव व िन वदा पा ात) अशी 
एकूण २.००% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

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

           (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/ ३७० /२०२० 
दनांक – २५/०२/२०२० 

                                                        
      (उ हास बबनराव जगताप)                                

        नगरसिचव   
                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( .झोिनप/ु था/िन/का व/४९५/२०२० द.०५/०२/२०२० वषय .१० चे लगत)   
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( वषय मांक १५ चे लगत ) 

 
 
 



53 
 

( .उ ान/०२/का व/६६/२०२०, द.०६/०२/२०२० वषय .१८ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१६६/२०२०, द.०५/०२/२०२० वषय .२३ चे लगत)
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( .वायसीएमएच/७/का व/१७२/२०२०, द.११/०२/२०२० वषय .२४ चे लगत)
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( .ना वयो/१/का व/६९/२०२०, द.१२/०२/२०२० वषय . २६ चे लगत)
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( वषय मांक २७ चे लगत )
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( वषय .३४ चे लगत)
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( वषय .३५ चे लगत) 
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( वषय मांक ४० चे लगत) 
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( वषय .४५ चे लगत) 
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( वषय .४९ चे लगत) 

 
 



65 
 

 



66 
 

( वषय .५२ चे लगत) 

 
 
 

 


