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

कायप का मांक – १९१ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ३०/०९/२०२०                            वेळ – दु . ०२.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
३०/०९/२०२० रोजी दु .०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.सदर सभेत खालील माणे स मा. सद य 
सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा. सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
२. मा.संतोष बबन कांबळे 
३. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
४. मा.बुड सुवणा वकास 

 
       मा.उ हास जगताप - नगरसिचव हे अिधकार  सभागृहात उप थत होते.  

---------- 
 
     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े उप थत 
स मा.सद यांनी सदरची सभा बुधवार दनांक ०७/१०/२०२० रोजी दुपार  २.१५ वाजेपयत तहकूब 
केली.  

 
 

                                                        
                                                        (उ हास बबनराव जगताप) 

                नगरसिचव 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १९१ 
( दनांक ३०/०९/२०२० दु .२.३० वा. ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – ०७/१०/२०२०                             वेळ – दु . ०२.१५ वा. 

 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.३०/०९/२०२० दु.२.३० 
वा. ची तहकूब सभा बुधवार द.०७/१०/२०२० रोजी दु .०२.१५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती. सदर सभेत खालील माणे स मा.सद य सभागृहात उप थत होते. तसेच काह 
स मा.सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 
 

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

           

          या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु (१), मा.पवार -
अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.इंगळे, मा.चारटणकर – उप आयु , 
मा.पाट ल – शहर अिभयंता, मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता,  मा.िचतळे, मा.खांडेकर, 
मा.बोदडे – सहा यक आयु , मा.गायकवाड – मु य उ ान अिध क, मा.पोमण – मु य मा हती व 
तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता 
YCMH, मा.लडकत, मा.पाट ल, मा.वाघुंडे – कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशु वै कय 
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अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , 
मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.गोफणे– आरो य अिधकार , हे अिधकार  सभागृहात 
उप थत राहून तसेच मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, .डॉ.रॉय – आरो य वै क य अिधकार , 
मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, 
मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), 
मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.मोरे, मा.टकले – कायकार  अिभयंता हे 
अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  

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

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

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व मान नगरसेवक ल मण उंडे, क य रा यमं ी सुरेश 
अंगड , माजी क य मं ी ी.जयवंत िसंग, अणू शा  शेखर बसू, माजी धान मु य वन संर क 
ी.माधव गोगटे, भागवताचाय वासुदेव नारायण उ पात, सामा जक कायकत ी.पोपटराव फुगे तसेच 

को वडमुळे मृ युमुखी पडलेले शहरातील नाग रक या सवाचे नुकतेच द:ुखद िनधन झाले आहे. 
आज या सभेत यांना दांजली अपण करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
---------- 

             दनांक २३/०९/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १९०) सभावृ ांत   
             कायम करणते आलेचे मा .सभापती यांनी कट केले .  

---------- 
ठराव मांक – ७५१७       वषय मांक – १ 
दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – ज.शु.के.से. .२३ 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/१४७/२०२०, द.२८/०८/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे– 

       िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला पाणी 
पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे ( वनाखंड) २४ तास चालू असून 
याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये कमचार  असणे आव यक आहे. स थतीत ट पा 
.२ व केिमकल हाऊसक रता मनपाकड ल तां क या कुशल कामगार कमी अस याने 

जलशु करण क  चालव यासाठ  कुशल/अधकुशल/अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले 
जातात. स थतीम ये सदर कामासाठ  “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस 

खाजगीकरणाने चाल वणे” या न याने िस  केले या कामाची िन वदा  या सु  असून सदर िन वदे 
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बाबत एका िन वदा धारकाने मा. उ च यायालयात यािचका दाखल केलेली आहे व यामुळे “जलशु करण 

क  येथील ट पा .२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वण”े या चालू  कामास नवीन कामाचा 
आदेश होई पयत मुदत वाढ देणे या तावास द.०२/०४/२०१९ रोजी मा.आयु  सो. यांनी मा यता दली 
आहे. सबब “जलशु करण क  येथील ट पा .२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणे” हे काम 

चालू ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले असून या चालू कामाक रता तूतास ०५/०४/२०२१ पयत या  मुदत वाढ 

कालावधीक रता सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. मनपाचे सन २०१९-२० चे सुधा रत व 

२०२०-२१ चे मूळ अंदाजप क तयार करते वेळ  वभागाने चालू कामास आव यक रकमेचीच तरतूद केली 
आहे व “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या नवीन 

कामास सु वात हो या या ीने या कामासाठ  तरतूद करणते आली आहे. परंतु स थतीम ये नवीन 

कामा या िन वदेबाबत मा. उ च यायालयाम ये करण लं बत असले या अडचणीमुळे “जलशु करण 

क  से. .२३ येथील ट पा .२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वण”े या चालू कामासाठ  ठेकेदारास 

केले या कामाचे व मुदत वाढ कालावधीदर यान होणा-या कामाचे देयक अदा करणेसाठ  तरतूद उपल ध 

नसून या क रता “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या 
नवीन  कामासाठ  उपल ध असलेली तरतूद खालील माणे अ. .१ ते २ या कामांसाठ  वाढ/घट क न चालू  
कामास वग करणे आव यक आहे. 

    तर  तूतास द.०५/०४/२०२१ पयत या मुदतवाढ या कालावधीसाठ  व तसेच मा.आयु  सो. यांचे 

कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व वध वभागामाफत िनयु  केले या कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या उ ोग, उजा व कामगार 

वभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन 

अदा करणेबाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त 

अ. . कामाचे नाव पानांक 
सन २०२०-२१ 
ची तरतूद 
र.  

वाढ घट 
ता वत 

सुधा रत तरतूद 
र. . 

शेरा 

१ 

से टर .२३ िनगड  
येथील जल शु करण 
क ांतगत ट पा .२ व 
केिमकल 
हाऊस खाजगीकरणाने 
चाल वणे (२०१५-१६) 

८८०/८ ३७००००० ४९००००० ० ८६००००० काम चालू 

२ 

से टर .२३ िनगड  
येथील जल शु करण 
क ांतगत ट पा . 
२,३,४ व केिमकल 
हाउस खाजगीकारणाने 
चाल वणे 

 
८८१/१३ 

 
१२०००००० 

 
० 

 
 

४९००००० 
 

 
 

७१००००० 
 

िन वदा या सु  
व यायालयीन 
करण 

                   एकूण  १५७००००० ४९००००० ४९००००० १५७०००००  
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ध न येणा-या सुमारे र. .४९,००,०००/- (सुधा रत एकूण र. .३,७८,७९,१८१/- - र. .३,३०,३०,८४३/- = 

र. .४८,४८,३३८/-) चे वाढ व खचास व तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५१८       वषय मांक – २ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – ज.शु.के.से. .२३ 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/१४६/२०२०, द.२८/०८/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला पाणी 
पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे ( वनाखंड) २४ तास चालू असून 
याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये कमचार  असणे आव यक आहे. स थतीत ट पा 
.३ व ४ क रता मनपाकड ल तां क या कुशल कामगार नस याने जलशु करण क  

चालव यासाठ  अधकुशल/अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले जातात. स थतीम ये 

सदर कामासाठ  “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े 

या न याने िस  केले या कामाची िन वदा  या सु  असून सदर िन वदे बाबत एका िन वदा धारकाने मा. 
उ च यायालयात यािचका दाखल केलेली आहे व यामुळे “जलशु करण क  येथील ट पा .३ व ४ 

खाजगीकरणाने चाल वण”े या चालू  कामास नवीन कामाचा आदेश होई पयत मुदत वाढ देणे या तावास 

द.०२/०४/२०१९ रोजी मा.आयु  सो. यांनी मा यता दली आहे. सबब “जलशु करण क  येथील ट पा .३ 

व ४  खाजगीकरणाने चाल वण”े हे काम चालू ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले असून या चालू कामाक रता 
तूतास ०५/०४/२०२१ पयत या  मुदत वाढ कालावधीक रता सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. 
मनपाचे सन २०१९-२० चे सुधा रत व २०२०-२१ चे मूळ अंदाजप क तयार करते वेळ  वभागाने चालू कामास 

आव यक रकमेचीच तरतूद केली आहे व “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस 

खाजगीकरणाने चाल वण”े या नवीन कामास सु वात हो या या ीने या कामासाठ  तरतूद करणेत आली 
आहे. परंतु स थतीम ये नवीन कामा या िन वदेबाबत मा.उ च यायालयाम ये करण लं बत 

असले या अडचणीमुळे “जलशु करण क  से. .२३ येथील ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वण”े या 
चालू कामासाठ  ठेकेदारास केले या कामाचे व मुदत वाढ कालावधीदर यान होणा-या कामाचे देयक अदा 
करणेसाठ  तरतूद उपल ध नसून या क रता “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस 

खाजगीकरणाने चाल वणे”  या नवीन  कामासाठ  उपल ध असलेली तरतूद खालील माणे अ. .१ ते २ या 
कामांसाठ  वाढ/घट क न चालू कामास वग करणे अव यक आहे. 
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        तर  तुतास द.०५/०४/२०२१ पयत या मुदतवाढ या कालावधीसाठ  व तसेच  मा.आयु  
सो. यांचेकड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या व वध वभागामाफत िनयु  केले या कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या 
उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या 
अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन अदा करणेबाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार 
कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या सुमारे र. .४३,००,०००/- 

(सुधा रत एकूण र. .३,०८,९७,५४६/- - र. .२,६६,३७,२११/- = र. .४२,६०,३३५/-) चे वाढ व खचास सदर 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५१९       वषय मांक – ३ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – वै कय 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/१२५/२०२०, द.०४/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन यांनी अँटो ल टर येथे ए स-रे सु वधा पुर वणेबाबत दनांक 

०२.०९.२०२० रोजी प ा वये कळ वले आहे. एका ए स रे साठ  र. .१५०/- आकार यात येणार अस याचे 

लेखी कळ वले आहे. स या ितन मह ने कालावधीसाठ  या दराने काम देणेकामी सादर केले असे. तातड क 

बाब हणुन भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ नुसार कोरोना (COVID 19) या साथी या रोगावर 

उपचारासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार ता काळ 

नाग रकां या तपास या करणेकामी िन वदा सी द न करता थेट प दतीने एका ए सरे साठ  र. .१५०/- या 
माणे मे.हे थकेअर ट फाऊंडेशन यांना काम देणेबाबत मा यता व संबंधीतांशी करारनामा करणेस 

मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर , एका ए स-रे कर ता र. .१५०/- माणे ३००० 

अ. . कामाचे नाव पानांक 
सन २०२०-

२१ ची 
तरतूद र.  

वाढ घट 
ता वत 

सुधा रत 
तरतूद र. . 

शेरा 

१ 
से टर .२३ िनगड  येथील जल 
शु करण क ांतगत ट पा .३व ४ 
खाजगीकरणाने चाल वणे (२०१५-१६) 

८८०/७ ३०००००० ४३००००० ० ७३००००० काम चालू 

२ 

से टर .२३ िनगड  येथील जल 
शु करण क ांतगत ट पा . २,३,४ 
व केिमकल हाउस खाजगीकारणाने 
चाल वणे 

८८१/१३ १२०००००० ० 
४३००००० 

 

७७००००० 

 

िन वदा या 
सु  व 
यायालयीन 
करण 

                   एकूण  १५०००००० ४३००००० ४३००००० १५००००००  
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ए स-रे साठ  य  येणा-या खचास व संबंिधतांशी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५२०       वषय मांक – ४ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/८/का व/५४३/२०२०, द.०७/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .15/02/2019-20 अ वये से ट .२३ िनगड  येथील 

जलशु करण क ातील लँर फॉ यू लेटर  जचे रोटे टंग असे बली बदल याचे काम करणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अनंत इंड यल स लायस  िन.र. .98,23,611/- (अ र  र. .अ या णव 

लाख तेवीस हजार सहाशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .98,23,310/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .98,23,310/- पे ा 
1.98% कमी हणजेच र. .96,28,808/- + रॉय ट  चाजस र. .301/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .96,29,109/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५२१       वषय मांक – ५ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ –  मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मसाभां/१७/का व/३३४/२०२०, द.११/०९/२०२० 
       मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना (COVID-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधता मक उपाय योजना करणेकामी 
भ व यात के या जाणा-या कोवीड केअर सटर तसेच  Institutional Quarantine केले या य  व 

णासाठ  आव यक सा ह य साधे बेड खेरद कामी अ प मुदतीची जा हर सूचना ं .04/2020-21 

अ वये दर प क माग वणेत आले होते यानुसार मे. लँक लेट. मुंबई यांचे ित नग 2011/- माणे  
लघु म दर ा  झालेले आहेत. जाह र सुचनेतील अट .19 म ये L1 या दराने L1 ते L5 पयत 
कामाची समान वभागणी क न देणेत येईल अशी अट वह त करणेत आली आहे. तथा प  दोन 
पुरवठा धारक सा ह यचा पुरवठा करणेस तयार  असलेने द.1/08/2020 रोजी या मा य तावा वये 
यातील दोन पुरवठाधारकांना जा हर सुचनेतील अट .19 नुसार मे.ऑथरॉन टे नॉलॉजी अँ ड 
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एंटर ायजेस, िचंचवड यांना 500 नग व मे. लँक लेट, मुंबई यांना 500 नग  HOSPITAL BED 
पुरव याकामी मा यता घेणेत आलेली आहे. मे.ऑथरॉन टे नॉलॉजी अँ ड एंटर ायजेस, िचंचवड यांना 
500 नग व मे. लँक लेट, मुंबई यांना 500 नग  ित नग र. .2011 माणे एकुण र. .20,11,000/-  म ये 

खरेद  करणेस चे खचास व करारनामा क न काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५२२       वषय मांक – ६ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– ब े य, जलिन:सारण 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/जिन/का व/७४४/२०२०, द.१४/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचचंवड महानगरपािलका ब े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल 
चबसची साफसफाई अधुिनक यां क  प दतीने करणेकामी (स शन, जेट ंग सह रसायकलींग 
मिशन या सहा याने) या कामास मुदतवाढ ( तीय वष सन २०२०-२१ पयत) मे.आयन पं स ऍ ड 
एन हायरो सो युशन ा.िल यांना मा. थायी सिमती ठराव .४९८२ द.१२/०७/२०१९ नुसार 
करारनामा शत नुसार द.१८/०९/२०१९ या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर 
कामाची मुदत दनांक १७/०९/२०२० पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर 
िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ 
(सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. 
यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या 

मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरक देय 
राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम थम वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. तीय 
वषासाठ  (१७.०९.२०२१ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर 
कामासाठ  सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पान .८९४ अ. .‘ब’ वर र. .१,१८,००,०००/- तरतुद 
नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद 

केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक १७/०९/२०२० रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे. 

आयन पं स ऍ ड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय 

ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, 

जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने).या कामास दनांक १८/०९/२०२० पासून १७/०९/२०२१ पयत 

तीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व या 
कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) या खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५२३       वषय मांक – ७ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– म यवत  भांडार  

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

संदभ –  मा.अित. आयु (२) यांचे प  .मसाभां/१७/का व/३५४/२०२०, द.१५/०९/२०२० 
      मा.अित. आयु (२)  यांनी िशफारस केले माणे –  

      कोरोना (COVID-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधता मक उपाय योजना करणेकामी भ व यात 

के या जाणा-या कोवीड केअर सटर तसेच  Institutitonal Quarantine केले या य  व णासाठ  

आव यक सा ह य Bed Side Locker खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सूचना ं .06/2020-21 अ वये दर 

प क माग वणेत आले होते. यानुसार यानुसार मे िनम ती इं जिनअ रंग काप . पंपर  यांचे Bed Side 

Locker क रता ित नग 2530/- माण े लघु म दर ा  झालेले आहेत. जाह र सुचनेतील अट .19 म ये 

L1 या दराने L1 ते L5 पयत कामाची समान वभागणी क न देणेत येईल अशी अट वह त करणेत आली 
आहे. तथा प मा.आयु . सो यांनी सदर सा ह याचा तातड ने पुरवठा करणेकामी L1 या दराने L1 ते L6 या 
पुरवठाधारकांना ित 250 नग पुरवठा करणेस तयार  असलेने मा.आयु  सो. यांचेकड ल  द.1/08/2020 

रोजी या मा य तावा वये यातील सहाह  पुरवठाधारकांना आदेश देणेस मंजुर  देणेत आलेली आहे. 

यानुसार जा हर सुचनेतील अट .19 नुसार एकुण र. .37,95,000/-  (अ र  र. .सदोतीस लाख पं या नव 

हजार फ ) म ये Bed Side Locker 1500 नग खरेद  करणेस चे खचास व करारनामा क न काय र 

मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५२४       वषय मांक – ८ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– ह े य, जलिन:सारण 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/जिन/का व/७४५/२०२०, द.१७/०९/२०२० 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय ह ीतील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची 
साफसफाई आधुिनक यां क  प दतीने करणेचे काम मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल.यांना 
मा. थायी सिमती ठराव .४६७८ दनांक २८/०२/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.१९/०९/२०१९ या 
आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक १८/०९/२०२० पयत आहे. िन वदा 
अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदे चा 
काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत 

आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 
सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरक 

देय राह ल. यानुसार ठेकेदारान ेसदरचे काम थम वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. तीय वषासाठ  

(१८.०९.२०२१ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ 
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चे अंदाजप कात पान .८९४ अ. .‘ह’ वर र. .१,१८,४४,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा 
अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक 

१८/०९/२०२० रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन 

ा.िल.यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल 

चबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने) 

या कामास दनांक १९/०९/२०२० पासून १८/०९/२०२१ पयत तीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ 

फरक एक वष कालावधी नंतर अदा करणे व या कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  

एकोणतीस लाख फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५२५       वषय मांक – ९ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– फ े य, जलिन:सारण 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ ेका/जिन/का व/७४७/२०२०, द.१७/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालय ह ीतील मलिन:सारण निलका मॅनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प दतीने करणेचे काम मे.आयन पं स एँड एन हायरो सो युशन 

ा.िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव .4678 द.28/02/2019 नुसार करारनामा शत नुसार द.19/09/2019 

या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक 18/09/2026 पयत आहे. 

िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट .3 नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम 

राहतील. तसेच अट .32 नसार या कालावधीत भाववाढ फरक देय राह ल. सदर िन वदेचा काय कालावधी 7 

(सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा 01 ( थम) वषासाठ  करणेत आलेला आहे. यानंतर 
कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने 

मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार भाववाढ फरक देय राह ल असे आहे. यानुसार 

ठेकेदार सदरचे काम थम वषात समाधानकारक र या पुण करत आहे. तीय वषासाठ  (18.09.2021 पयत) 

मा. थायी सिमतीची मंजूर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन 2020-21 चे अंदाजपञकात पान 

.894, अ. . फ वर र. .1,18,00,000/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) मधील 

अट .3 नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमुद केलेली 1 वष कालावधीची मुदत दनांक 18/09/2020 रोजी 
पुण होत आहे. वर नमुद केलेनुसार ठेकेदार मे. आयन पं स एँड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांस पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका फ ेञीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई 

आधुिनक यांिञक  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकलींग मिशन या सहा याने) या कामास 

दनांक 19/09/2020 पासून 18/09/2021 पयत तीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व या कालावधीसाठ  

र. .1,29,00,000/-  (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) या खचास व भाववाढ फरक देणेस 

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

ठराव मांक – ७५२६       वषय मांक – १० 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– थाप य ब मु यालय 

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

संदभ –  मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/३२६/२०२०, द.१७/०९/२०२० 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/1/2019-20 अ वये भाग .१८ ता यातील ड .पी. 
र ते वकिसत करणेकामी मे. ली सी कं शन ा िल. िन.र. .3,79,33,815/- (अ र  र. .तीन कोट  

एकोणऐंशी लाख तेहतीस हजार आठशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .3,69,46,844/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .3,69,46,844/- पे ा 21.99% कमी हणजेच र. .2,88,22,233/- + रॉय ट  चाजस र. .9,17,121/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,850/- = एकुण र. .2,98,09,204/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

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

ठराव मांक – ७५२७       वषय मांक – ११ 
दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– इ े य, थाप य  

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

संदभ –  मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/इ े/का व/४५५/२०२०, द.०४/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या िनयं णाखालील  इ वभागीय  काय े तील सन २०१९-
२० साठ  वाड .४ दघी येथील  आर ण .२/१२२  म ये “शाळा  इमारत  बांधणेया कामाचा 
अंदाजप क य र. .१२,४३,७१,५०३/- इतक  महापािलका सभा सिमती ठराव .४२२ 
द.२०/०६/२०१९. चे अ वये शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. तुत कामाचे िनयोजन 
करणेकामी क प यव थापन स लागार नेमणुक करणे आव यक आहे.  या कामाचे तां क या 
आव यकतेनुसार व थाप य वषयक कामां या बाबींचे देखरेख करण,े दैनं दनी तयार करणे, गुणव ा 
तपासणे इ. िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य 

वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार दरसुची द. १३ / ०५ / २०२० 

रोजी माग वणेत आलेली आहे. यानुसार मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ्अँ ड लॅनस यांचेकडुन १.९० 

इतका लघु म दर ा  झाला आहे. सदर क पासाठ  मनपा या पँनलवर क प यव थापन स लागार 



12 
 

 

मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ् अँ ड लॅनस  यांची िनयु  करणे बाबतची व हत कायवाह  पणू 

करणेत आलेली आहे. मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ्अँ ड लॅनस  यांनी यापुव  देखील अशा कारची 
कामे कलेली आहेत.   वर ल बाबींचा वचार करता सदर कामासाठ  मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ्

अँ ड लॅनस  यांची क प यव थापन स लागार  हणुन िन वदा प ात १.९०% (Post Tender Activity) 

दराने उपरो  कामासाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५२८       वषय मांक – १२ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– वाय.सी.एम.एच.  

सुचक – मा.झामाबाई बारण े      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१४७४/२०२०, द.१८/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड-१९ चे कामकाजाकर ता न याने एचड यु व 

आयसीयु वभाग सु  करणेत येणार अस याने याकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात 

१२८ टाफनस पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात 

िस द क न ा  उमेदवारांमधून  पा  उमेदवारांची गुणाणु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली 
आहे.  िनवड झाले या  एकूण-१२८ उमेदवारांना दले या िनयु स  काय र मा यता  देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५२९       वषय मांक – १३ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ –  मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभां/०४/का व/११४७/२०२०, द.१७/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

              मनपा पशुवै क य वभागाचे मागणीनुसार आव यक ानसंतती िनयमन श कया क ासाठ  

िनजतुक करण खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. .13/2020-21 िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 

आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे.इनो हेट व लिनंग िस ट म ा.िल. मुंबई यांचे एकुण 

05 बाबीसाठ  एकुण र. .35,72,400/- (अ र  र. .प तीस लाख बाह र हजार चारशे फ ) लघु म दर ा  

झाले आहेत. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण र. .35,89,116/- पे ा 0.46 ट केने कमी 
आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन सदर खचास मा यता व मे.इनो हेट व लिनंग 

िस ट म ा. िल. मुंबई यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५३०       वषय मांक – १४ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– म यवत  भांडार  

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

संदभ –  मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभां/५/का व/८४६/२०२०, द.१७/०९/२०२० 
       मा.सहा.आयु (भांडार)यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व वध वभागांसाठ  आव यक  ंटस खरेद कामी क  शासना या ग हमट ई-

माकट लॆस वर GeM Bid No.GEM/2020/B/617796 िस द क न माग व यात आले या िन वदांम ये 

मे. याटेक सो युशन (पुण)े ा.िल., पुण ेयांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .१८,६१,०१७/- + कर लघु म 

ा  झालेली असुन वकृत कर यात आलेली आहे. मा.आयु  सो यांनी ंटस खरेद स द.२७/०६/२०२० 

अ वये मा यता दली आहे. यानुसार यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात 

आलेला अस याने सदर ंटस खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .१८,६१,०१७/- + कर चे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३१       वषय मांक – १५ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– वै कय मु यालय  

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/५९४/२०२०, द.२१/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       कोरोना वषाणूचे संसगामुळे कोवीड १९ या संसगज य आजारा यासाथीमुळे उ वले या 
आप कालीन प र थ ितीचे अनुषंगाने महारा  शासना या सावजिनक आरो य वभागाकड ल द.१४ माच 

२०२० रोजी या अिधसूचनेनुसार कोरोना वषाणू या उ वले या संसग रोगाचा ितबंध िनयं णाकर ता 
मा.आयु  महापािलका अशा े ाम ये सव शास कय वभाग व सं थां या आ थापनेवर ल कमचा-यांची 
सेवा िनदिशत करतील अशी तरतुद आहे. मे. बी अल केअर स हसेस ा. िल. यांचेकड ल अिधकार /कमचार  

अजूनह  पूव  माणेच यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता कामकाज कर त असून सदरचे कामकाज 

यापुढेह  चालू ठेवणेबाबत अिध ाता, यशवंतराव च हाण मृती णालय यांनी मागणी केलेली आहे. 

यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व मे. बी अल केअर स हसेस ा.िल. यांचेम ये द.०९-०६-२०२० 

रोजी कर यात आले या करारना यातील अट  व शत  तसेच वै कय वभागाकड ल आदेश 

.वै /३/का व/३९०/२०२०, द.०३-०७-२०२०  नुसार यापुढ ल वाढ व कालावधीचा करारनामा करण े

आव यक आहे. महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयामधील मे. बी अल केअर स हसेस 

ा. िल. यांचे कॅथलॅब या आय.सी.यू. म ये ३० बेड ऐवजी २७ बेड अशी झालेली कपात वचारात घेऊन 

चिलत दर ित बेड/ दन र. .५,८४७/- नुसार यांचेकड ल उपल ध ३० ोफशन स व २२८ वै कय 

अिधकार , कमचार  यांचे अिध हण कालावधीतील वेतनाकर ता र. .४७,३६,०७०/- (अ र  र. .स ेचाळ स 

लाख छ ीस हजार स र फ ) ती म हना या माणे द.०१-०८-२०२० ते ३१-१०-२०२० अखेर ३ म ह यांचे 
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कालावधीकर ता र. .१,४२,०८,२१०/- इत या अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३२       वषय मांक – १६ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/१०२/२०२०, द.२१/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV1/2-2020-21 अ वये अ,ब,फ व ग भागातील 

मैलाशु द करण क ामधील लजची वाहतुक करणकेामी मे.भगवंत क शन (सिचन जे जाधव) 

यांचेकडुन िन वदा र. .७४,९९,७४०/- वर िन वदा दर ा  झाले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदारांकडून र. .७४,९९,७४०/-पे ा  -१४.४०% कमी या सुधा रत दराने हणजेच र. .६४,१९,७७७/- (अ र  

र. .चौस  लाख एकोणीस हजार सातशे स याह र फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेसतसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ कलम लागु 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 

यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३३       वषय मांक – १७ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– पयावरण अिभयां क  

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/१०३/२०२०, द.२१/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV1/3-2020-21 अ वये क,ड,ई व ह भागातील 

मैलाशु द करण क ामधील लजची वाहतुक करणेकामी मे.शुभम उ ोग यांचेकडुन िन वदा र. .७४,९९,६८०/- 

वर िन वदा दर ा  झाले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .७४,९९,६८०/- पे ा  -१४.७५% 

कमी या सुधा रत दराने हणजेच र. .६३,९३,४७७/- (अ र  र. . ेस  लाख या नव हजार चारशे स याह र 

फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७५३४       वषय मांक – १८ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– शहर यरोग िनयं ण 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .श िनके/ य/का व/१३२/२०२०, द.२१/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या जा.  वै /९/का व/१८७०/२०२० 

द.१७/०४/२०२० आदेशानुसार रा ीय आरो य अिभयान रा ीय यरोग दु रकरण काय मांतगत कायरत 

कमचार  यांना कमान वेतन दरानुसार वेतन अदा करणेकामी वेतनाचा खच रा ीय आरो य अिभयान रा ीय 

यरोग दु रकरण काय मांतगत ा  िनधीतुन करणे व यानंतर वेतनातील फरक पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेकडुन दरमहा ितपुत  क न कॉप रेशन इंट ेटेड हे थ ऍ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायट  

(ट .बी) प.सी.एम.सी सोसायट या बॅक खा यावर जमा करणेस व याकामी येणारा माहे जुन ते डसबर 

२०२० पयत र. .११,५५,९३८/- खच कुटंुब क याण अ थायी आ थापना या लेखािशषाअंतगत मंजुर तरतुद 

र. .५,१४,००,०००/- मधुन करणेस तसेच मा.आयु  आरो य सेवा व अिभयान संचालक रा ीय आरो य 

अिभयान मुंबई यांना सुसुञीकरणाची या पुण झा यावर रा ीय आरो य ्    अिभयानांतगत कायरत  
कमचा-यां या मानधनाक रता वाढ व तरतुद कृती आराखडयात मंजुर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३५       वषय मांक – १९ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– आरो य मु यालय 

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

संदभ –  मा.अित.आयु (२) यांचे प  .आमुका/११/का व/२५१/२०२०, द.१८/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मनपा मालक या इमारतीमधील कायालये, 

दवाखाने, मनपा शाळा, उ ाने व इतर ठकाणी असणा-या जिमनीवर ल व छतावर ल प या या पा या या 
टा यांची शा ो  प दतीने साफसफाई व व छता करणे याकामाची २ वष कालावधीसाठ  िन वदा नो टस 

.९-१ ते ९-६/२०१६-२०१७ िस द केली होती. सदर िन वदेची मुळ मुदत दनांक ३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात 

आलेली आहे. तसेच सदर कामाची न वन िन वदा िस द केलेली असून, िन वदा या पुण होणेस काह  

कालावधी लागणार अस याने मे.साझ टँक लन स ह सेस ा.िल. या सं थेस दनांक ०१/०९/२०२० ते 

दनांक ३०/०९/२०२० अखेर (१ म हना) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होईपयत यापैक  जे थम होईल 

या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास व याकर ता येणा-या र. .४,२९,०२०/- (अ र  र. .चार लाख 

एकोणतीस हजार वीस फ ) अथवा य  होणा-या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३(क) 

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

---------- 
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ठराव मांक – ७५३६       वषय मांक – २० 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग– नगररचना व वकास 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१५/१३६/२०२०, द.२२/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       नगररचना व वकास वभागाकड ल प  .नर व/का व/१५/७०/२०२० द.०८/०६/ २०२० 
अ वये नगररचना व वकास वभागाने मौजे पंपर  वाघेरे ता.हवेली येथील िस.स.नं.४६३५ ते 

िस.स.नं.४६५७ या शास कय िमळकती शास कय/ िनमशास कय वभागात अस याने भाजीमंडई 
साठ  आर त क न ता यात घेणेसाठ  मोजणी करणेकामी शास कय मोजणी फ  कळ वणेबाबत 
नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना कळ वलेले होते यास अनुस न नगर भूमापन अिधकार , 

पंपर  िचंचवड यांनी मौजे पंपर  वाघेरे ता. हवेली येथील िस.स.नं. ४६३५ ते िस.स.नं. ४६५७ या िमळकती 
व रल शास कय / िनमशास कय वभागात समा व  असले या शास कय जिमनीची मोजणी अनुषंगाने 

संयु  मोजणीकामी साधी मोजणी फ  र. .३५,०००/- कालावधी ६ म हने, तातड  मोजणी फ   र. .७०,०००/- 

कालावधी ६ म हने, अित तातड  मोजणी फ  र. .१,०५,०००/- कालावधी २ म हने व अित अित अिततातड  

मोजणी फ  र. .४,२०,०००/- कालावधी १५ दवस या माणे र कम भरणा करणेची मागणी केलेली होती. 
यानुसार अित तातड  मोजणी फ  र. .१,०५,०००/-  नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना अदा 

करणेत आलेली असुन नगरभूमान अिधकार  पंपर  िचंचवड कायालय यांचेकड ल अ.ता.ह.का.मो.र.नं. 
५३४७/२०२० अ वये नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड कायालय यांचेकड ल 

अ.ता.ह.का.मो.र.नं.५३४७/२०२० अंतगत  मौजे पंपर  वाघेरे मिधल िस.स.नं. ४६३५ ते िस.स.नं. ४६५७ 

तसेच िस.स.नं.३९२२, ३९८७ ते ४०५३, ४०५५ ते ४०६८, ४०७१ ते ४०९० या िमळकतीची मोजणी कामाची 
पुतता कर यात आलेली आहे. तथापी मौजे पंपर  वाघेरे मिधल िस.स.नं.३९२२, ३९८७ ते ४०५३, ४०५५ ते 

४०६८, ४०७१ ते ४०९० या िमळकतीची मोजणीची मोजणी फ  भरणेत आलेली नस याने सदर िमळकतीची 
अित तातड  मोजणी फ  र. .३,४५,०००/-  भरणेकामी  नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी 
नगरभूमापन अिधकार  पंपर  िचंचवड कायालय यांचेकड ल प  .न.भू./ पंपर /न.र.मोजणी/ 
८३१/२०२० द.२५/०८/२०२० अ वये मागणी केलेली आहे. यामुळे नगर भूमापन अिधकार , पंपर  

िचंचवड यांनी कळ वलेली अित तातड  मोजणी फ   र. .३,४५,०००/- नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड 

यांना ता काळ अदा करणे आव यक अस याने सदरची अित तातड  मोजणी फ   र. .३,४५,०००/- र कम 

नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना अदा करणेत आलेली अस याने यास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५३७       वषय मांक – २१ 
दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.झामाबाई बारण े      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३४२/२०२०, द.२३/०९/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील िन वदा कामांचे 

अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय 

अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३८       वषय मांक – २२ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – कामगार क याण 

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

संदभ –  मा.अित.आयु (३) यांचे प  .काक/४/का व/१७२/२०२०, द.१४/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये म हला कमचा-यांना कामा या ठकाणी होणा-या लिगक 

छळवणूक पासून संर ण ( ितबंध, मनाई आ ण िनवारण) अिधिनयम–२०१३ अ वये “म यवत  म हला 
त ार िनवारण सिमती” तसेच वभाग तरावर अंतगत “म हला त ार िनवारण सिमती” ची थापना 
करणेत आलेली आहे. “म यवत  म हला त ार िनवारण सिमती” व अंतगत “म हला त ार िनवारण 

सिमती” म ये अशासक य सं थेचे ितिनधी यांची सद य हणून नेमणूक केली आहे. सदर सद याने 

ओळखप , ित दन वास भ ा िमळणेकामी वनंती केली आहे. कामा या ठकाणी होणा-या लिगक 

छळवणूक पासून संर ण ( ितबंध, मनाई आ ण िनवारण) अिधिनयम–२०१३ मधील कलम ४ मधील िनयम 

(३) म ये त ार िनवारण सिमतीमधील अशासक य सद यांना र. .२००/-  ित दन वास भ ा, तसेच 

वास खच ी टायर वातानुकुलीत रे वे बस आ ण र ा वा टॅ सी कंवा य  केलेला खच, जे कमी असेल 

ते दले जाईल असे नमूद केले आहे. यानुसार “म यवत  म हला त ार िनवारण सिमती” व अंतगत 

“म हला त ार िनवारण सिमती” म ये सद य हणून कामकाज करणारे अशासक य सं थेचे ितिनधी 
यांना भ व यात “म यवत  म हला त ार िनवारण सिमती” व अंतगत “म हला त ार िनवारण सिमती” 
या होणा-या बैठक साठ  उप थत राहणेकामी र. .२००/-  ित दन या माणे वास भ ा अदा करणेकामी, 

संबंधीतांना ओळखप  देणेकामी व इतर खचासाठ  येणा-या य  खचास व सदरचा खच कामगार क याण 

वभागाकड ल “म हला त ार िनवारण सिमती खच” या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७५३९       वषय मांक – २३ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – मा हती व तं ान 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/११/का व/१६५/२०२०, द.२४/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       मे.टेक ९ स हसेस, िचंचवड यांचेकडुन सारथी हे पलाईन अंतगत एकुण १० कॉल ऑपरेटर 
िनयु  करणेकामी िन वदा नोट स .मातं व/०१/२०१९-२० व कामकाज आदेश मात वं/०२/का व/ 
१२९/२०१९ द.०९/०९/२०१९  नुसार आदेशातील र. .२,३६,८४०/- (अ र  र. .दोन लाख छ ीस 
हजार आठशे चाळ स फ ) अिधक कर या मािसक दराने  दनांक १०/०९/२०२० पासुन ते या 
कामकाजाकर ता  न याने सं था नेमणुक होईपयत अथवा सहा म हने कालावधीसाठ  पवु या 
करारनामा व कामकाज आदेशातील अट  शत  नुसार मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७५४०       वषय मांक – २४ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – मा हती व तं ान 

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

संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/१२/का व/२९४/२०२०,  

       द.२३/०९/२०२० 
       मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े–  

       मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक २/२०२०-२१  नुसार लघु म 

िन वदाधारक मे. व ा ऑनलाईन स हसेस पुण े ा.िल. यांना महापािलके या करसंकलन वभागाकड ल 

िमळकतकर संगणक णाली दु ती व देखभाल करणेचे कामकाज एक वष कालावधी कर ता करारनामा 
क न र. .८,८८,०००/- (अ र  र. .आठ लाख अ याऐंशी हजार फ ) अिधक जी.एस.ट .   चे आदेश दे यात 

आलेले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक – ७५४१       वषय मांक – २५ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – क े य, थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/ था/ . .२/१२८/२०२०, द.२४/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  
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वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त 

अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  

द.20/08/2020 रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची 
अंितम द.27/8/2020 पय़त  एकूण  ६ िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा प ात  1.45% दर  

M/S.Envirosafe Consultants यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची 
नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद िन वदा प चात (post tender activity) 1.45% असा दर लागू करणेत 

येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये क प स लागार (PMC)/ वा तु वशारद 

पॅनेल ची मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय 

मांक:संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  दर  M/S.Envirosafe 

Consultants यांना सदर कामाचे   िन वदा प चात (1.45% - post tender activity) सवकरांसह कामे 

करणेकामी क प स लागार (PMC)  हणून नेमणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७५४२       वषय मांक – २६ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – क े य, थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/ था/ . .२/१२७/२०२०, द.२४/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  

वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त 

अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  

द.20/08/2020 रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची 
अंितम द.27/8/2020 पय़त  एकूण  3 िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा प ात  1.49% दर  

M/S.Kaveri Project Management Consultant यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल 

वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद िन वदा प ात (post tender activity) 1.49% असा दर 

लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये क प स लागार (PMC)/ 

वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, 

शासन िनणय मांक:संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  दर  M/S.Kaveri 

Project Management Consultant यांना सदर कामाचे   िन वदा प ात (1.49% post tender activity) 

सवकरांसह कामे करणेकामी क प स लागार (PMC)  हणून नेमणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५४३       वषय मांक – २७ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – क े य, थाप य 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  .क ेका/ था/ . .२/१२६/२०२०, द.२४/०९/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचचंवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  

वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त 
अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  
द.20/08/2020 रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर 
कर याची अंितम द.27/8/2020  पय़त  एकूण  3 िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा प ात  

0.99% दर  M/s.Creations यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची 
नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद िन वदा प चात (post tender activity) 0.99% असा दर लागू 
करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये क प स लागार (PMC)/ 

वा तु वशारद पॅनेल ची मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, 

शासन िनयय मांक:संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  दर  M/s.Creations 
यांना सदर कामाचे   िन वदा प चात (0.99% - post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी क प 

स लागार (PMC)  हणून नेमणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७५४४       वषय मांक – २८ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.झामाबाई बारण े      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभां/५/का व/८५२/२०२०, द.१८/०९/२०२० 
       मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक व वध टेशनर  सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा सुचना 
.04/2019-20 अ वये िन वदा िस द क न िन वदा माग व यात आ या हो या. तथा प, मनपा या सवच 

वभागांकडून तसेच व वध णालये, दवाखाने, व वध को वड केअर सटस यांचेकडून कोरोना वषयक 

कामकाजासाठ  टेशनर  सा ह याची तातड ने मागणी होत अस यामुळे मे. साईज एंटर ायजेस, िचंचवड 

यांचे 9 बाबींसाठ , मे.कापसे एंटर ायजेस, पंपर  यांचे 19 बाबींसाठ  व मे.िशवसमथ एंटर ायजेस, िनगड  

यांचे 8 बाबींसाठ चे दर कमी क न फेरसादर केलेले दर वकृत कर यात आलेले असुन  यां या समवेत 

करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर टेशनर  सा ह य खरेद  

करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .15,56,223/- चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५४५       वषय मांक – २९ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार,वै . 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/५७७/२०२०, द.२५/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       मा. थायी सिमती ठराव मांक ७२३०, दनांक १०/०७/२०२० नुसार कोरोना बािधत ण मरण 

पाव यास यावर Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे यो य तो ोटोकॉल पाळुन 

मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  M/s.Jai Bhawani Enterprises  यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार 

(कमी केले या दरानुसार) वाय.सी.एम. णालयात पुरव व यात आले या अित र  २० कमचार  

यां याकर ता येणा-या र. .२८,०२१/- X २० = र. .५,६०,४२३/- माणे ६ म हनेकर ता M/s.Jai Bhawani 

Enterprises   यांचे समवेत कर यात आले या करारना यास अिधन राहून उपल ध क न देणेकामी येणा-या 
र. .३३,६२,५३८/-  चे  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५४६       वषय मांक – ३० 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/५८८/२०२०, द.२५/०९/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .15/03/2019-20 अ वये से टर २३ िनगड  येथील 

जलशु करण क ातील व वध युिन स मधील गाळ पाणबु या या स ाने ऑन लाईन प दतीने 

काढणेकामी (पा याची गुणवंता राख यासाठ ) मे.आशा अंडरवाटर स वसेस  िन.र. .29,95,646/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख पं या णव हजार सहाशे शेहेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .29,95,646/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,95,646/- पे ा 10% कमी हणजेच र. .26,96,081/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,96,081/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५४७       वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – नगरसिचव 

सुचक – मा.झामाबाई बारण े      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/९५६/२०२०, द.२५/०९/२०२० 
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे – 

       नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या वनंती 
अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७५४८       वषय मांक – ३२ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – थाप य इ े य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ/ था/१००/२०२०, द.२२/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       भाग .३ मधील चालू असले या कामांना (अनु. .१ व २) तरतूद  कमी अस याने सदर 

भागातील ता वत न वन कामातून (अनु. .३ ते ८) तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/घट ३,०५,००,०००/-) 
 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. . लेखािशष सन २०२०-
२१ ची मुळ 

तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ 
साठ  एकुण 

सुधार त तरतूद 

१ पुणे आळंद  र यालगत स.न.७८ 
येथील समुह िश पचे उवर त थाप य 
वषयक कामे करणे. 

६८ ६३ वशेष 
योजना 

६०००००० ८५००००० ० १४५००००० 

२ भाग .३ येथे १८ मी.ड . पी. र ता 
वकिसत करणे. (डुडूळगाव स.नं.२१६ 
ते २१२) 

२४ ९६ वशेष 
योजना 

५००००००० २००००००० ० ७००००००० 

३ पुणे आळंद  र ता ते दाभाडेव ती ४५ 
मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. 

२२ ५४ वशेष 
योजना 

० २०००००० ० २०००००० 

४ भाग .च-होली येथील संत ाने र 
व संत नामदेव महाराज यांचे भेट वर 
आधार त समुह िश प या पर सरात 
संत ाने र सृ ी तयार करणे. 

६९ ७४ वशेष 
योजना 

५०००००० ० ४५००००० ५००००० 
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५ भाग .३ च-होली स ह नं.१३१ 
मधील आय टु आर ने ता यात 
आले या उवर त जागेत बहुउददेशीय 
इमारत बांधणे. 

१६ ३ वशेष 
योजना 

५०००००० ० ५०००००० ० 

६ भाग .३ मोशी चौकाचे 
सुशोिभकरण करणे. 

३६ १२८ वशेष 
योजना 

५०००००० ० ४०००००० १०००००० 

७ भाग .३ मोशी प रसरात खड करण 
व बीबीएम करणे. 

२२७ १४ भांडवली -
अ 

५०००००० ० ५०००००० ० 

८ भाग .३ मोशी पर सरात र यांचे 
डांबर करण करणे. 

२३० २५ भांडवली -
अ 

५०००००० ० ५०००००० ० 

९ भाग .३ पठारे मळा, बुडव ती, 
काळजेवाड  प रसरातील थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२३९ ३७ भांडवली -
अ 

५०००००० ० २०००००० ३०००००० 

१० भाग .३ चो वसावाड  - 
वडमुखवाड  प रसरातील व वध 
ठकाणी थाप य वषयक कामे 
करणे. 

२३९ ३६ भांडवली -
अ 

५०००००० ० ५०००००० ० 

  
 

एकूण 
    

  
९१०००००० ३०५००००० ३०५००००० ९१०००००० 

 
 

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

 
ठराव मांक – ७५४९       वषय मांक – ३३ 

दनांक – ०७/१०/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभां/६/का व/३२३/२०२०, द.०३/०९/२०२० 
       मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या फ े ीय कायालयांतगत उभारणेत येणा-या कोवीड-19 से टर क रता व ुत सा ह य 

(LED Tube व LED Lamp) खरेद बाबत ई िन वदा  .18/2020-21 अ वये सात िन वदा ा  झा या आहेत. 

यापैक  ा  लघु म िन वदाकार मे.श  फ चस ा.िल. यांचे बाब  .1 एकुण 01 बाबी सा ह याचे दर 

एकुण र. .2,49,075/- हे अंदाजप क य दर र. .2,79,450/- पे ा -10.87% ने कमी आहेत. तसेच लघु म 

िन वदाधारक मे.साई माक टंग यांचे बाब .2 एकुण 01 बाबी सा ह याचे दर एकुण  र. .51,840/- हे 

अंदाजप क य दर र. .68,040/- पे ा -23.81% ने कमी आहेत. या माणे सदर एकुण बाब .1 ते 2 एकुण 02 

बाबी सा ह याचे लघु म एकुण दर र. .3,00,915/- (अ र  र. .तीन लाख नऊशे पंधरा फ ) हे 

अंदाजप क य दर र. .3,47,490/- दरापे ा -13.40% ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले 
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आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार यांना तातड ने पुरवठा आदेश िनगत क न यांचेबरोबर करारनामा 
करणेची कायवाह  करणेत आलेनुसार केले या कायवाह चे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 

कलम ७३(ड) नुसार अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
 

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

    (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग 
मांक - नस/३/का व/१०१२/२०२० 

     दनांक – ०७/१०/२०२०  
 

                                                      
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१४७४/२०२० द.१८/०९/२०२० वषय .१२ चे लगत) 
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( .पापु/६/का व/३४२/२०२० द.२३/०९/२०२० वषय .२१ चे लगत)  

 


