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

कायप का मांक – १९८ 
(सभावृ ांत) 

     
 

दनांक – ०९/१२/२०२०                                 वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
०९/१२/२०२० रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा. सद य 
सभागृहात उप थत होते. 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 
५. मा.पंकज द ा य भालेकर 
६. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
७. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९.  मा.कदम शिशकांत गणपत  
१०. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
११. मा.संतोष बबन कांबळे 
१२. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
१३. मा.बुड सुवणा वकास 
१४. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१५. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
१६. मा.सुल णा राजू धर 
  

          यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.संतोष पाट ल – अित र  आयु (१), 
मा.अ जत पवार  – अित र  आयु  (२), मा. वण तुपे – .अित.आयु (३) तथा सह शहर 
अिभयंता, मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.राजन पाट ल 
– शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय- आरो य वै कय अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  
अिधकार , मा.सुभाष इंगळे – उप आयु , मा.भालकर, मा.सवणे – सह शहर अिभयंता, मा.जोशी, 
मा.बोदडे – सहा यक आयु , मा.गायकवाड– मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , 
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मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, 
मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे – कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.आगळे – शासन अिधकार , मा.गायकवाड – 
जनता संपक अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार   हे अिधकार  सभागृहात उप थत होते.  

----------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

 

सुचक – मा.िभमाबाई फुग े           अनुमोदक – मा.राज  लांडग े
   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०९/१२/२०२० दुपार  
२.३० वा. ची तहकूब सभा बुधवार दनांक १६/१२/२०२० रोजी दुपार  २.२५ वाजेपयत तहकूब 
करणेत यावी. 

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

 

 

सभापती - बुधवार द.१६/१२/२०२० रोजी दुपार  ०२.२५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

            

                                                 
                                                        (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 

              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 – १९८ 
(सभावृ ांत) 

   ( दनांक ०९/१२/२०२० दु .२.३० वा. ची तहकूब सभा) 
दनांक – १६/१२/२०२०                                  वेळ – दु. ०२.२५ वा. 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०९/१२/२०२० दुपार  २.३० वा. 
ची तहकूब सभा बुधवार दनांक १६/१२/२०२० रोजी दु.०२.२५ 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 
५) 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 

  

        यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव,  मा.कंुभोजकर 
– मु य लेखाप र क,  मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता,  मा.डॉ.रॉय-  आरो य वै कय 
अिधकार ,  मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार ,  मा.सुभाष इंगळे,  मा.चारटणकर, 
मा.िचतळे,  मा.इंदलकर,  मा.झगडे, मा.लोणकर,  मा.दुरगुडे – उप आयु ,  मा.भालकर,  मा.सवणे 
– सह शहर अिभयंता,  मा.जोशी,  मा.बोदडे – सहा यक आयु ,  मा.गायकवाड –  .मु य उ ान 
अिध क, मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
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मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, 
मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.ओंभासे, मा.मोरे, मा.देशमुख, 
मा.वाघुंडे, मा.रामगुडे, मा.काळे, मा.ग टूवार, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.टकले – कायकार  अिभयंता   
मा.गोफणे – जे  वै क य अिधकार ,मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.गायकवाड – जनता 
संपक अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.मुंढे – .िश णािधकार , मा.माने – लेखािधकार  

PMPML हे अिधकार  उप थत होते.  
 --------- 

ठराव मांक – ७७४९       वषय मांक – १ 
दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – झो.िन.पु. थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/जा/का व/४८८/२०२०, द.१४/०९/२०२० 
       वषय -  सन २०१९-२० मधील व यापुव या चालु असले या वकास कांमांची बले अदा  

                करणेबाबत.  

वषय .१ चा वचार द.३०/१२/२०२० चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७७५०       वषय मांक – २ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – थाप य BRTS 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/७८४/२०२०, द.२९/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधील महावीर चौकातून िचंचवड गावाकडे जाणारा 
िचंचवड टेशन येथील रे वे उ डाणपूलाची देखभाल दु ती मनपाकडून करणेत येते. या ठकाणी 
एकमेका लगत नवा व जुना असे २ पूल आहेत. अनेक ठकाणी पंपळाची मोठ  झाडे उगवलेली 
आहेत. यामुळे पुलाचे दगड  बांधकामास तडे गेलेले आढळून येतात. तसेच िचंचवड मालध का व 
लोकमा य हॉ पटलजवळ असले या दो ह  अंडरपासचे लॅब दु ती करणे गरजेचे आहे. या 
अनुषंगाने सदर पुलांचे चरल ऑ डट करणेची मागणी व आव यकता आहे. यासाठ  थमत: 
पूलाचे चरल ऑ डट करणे व यानुसार िन वदा कायवाह  करणे या कामी स लागार नेमणुक चा 

ताव आहे. याकामी ा  िन वदा कोटेशन पैक  लघु म दराचे क प यव थापन स लागार 
मे.मॅ स लोबल िस हल टेक ा. िल. यांची नेमणुक करणेचा ताव आहे. तर  िन वदा वकृत 
र कमे या १.९९% (जीएसट  वगळून) इत या दराने क प यव थापन स लागार िनयु  करणसे 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७५१       वषय मांक – ३ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – वै कय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/२/का व/७८७/२०२०, द.२८/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये कोरोनाचा वाढता ादुभाव ल ात घेता 
महानगरपािलके माफत अँटो ल टर येथे २०० बेड चेको वड णालय चालु करणेत आलेले आहे. 
को वड णालया या उदघाटनाचे ले स आ ण इतर माह ती दशक फलक लावणेकामी आ ण 
नागर कांम ये जनजागृती करणेकामी मनपा या २८ दवाखाने आ ण ८ णालये येथे ले स ारे  

जनजागृती करणेकामी अ प मुदतीची जा हर सुचना .०३/२०२०-२१ िस द करणेत आलेली होती 
याम ये लघु म दरप कधारक यांना मे.वा हळकर ए टर ाईजेस यांना पुरवठा आदेश 
.मसाभां/२/का व/४२०/२०२० दनांक ०९.०६.२०२० सुमारे ८० हजार चौ. फुटाचे ले स 

र. .७,८४,०००/-  चे देणेत आले होते. यांचा दर र. .९.८० ित.चौ.फूट या असा ा  झालेला 
होता. सदर कामाकाजास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७२०३ द.१०.०७.२०२० अ वय ेखचास 
मा यता देणेत आलेली आहे. सदर कामकाज चालु असताना मा.अितर  आयु  – २ यांनी त ड  
सूचने नुसार ले स सं या वाढ वणेकामी सांिगतले आहे. तसेच स या महारा  शासनाकडुन माझे 
कुटंूब माझी जबाबदार  योजना रा बवणेकामी कळ व यात आलेले आहे याम ये पंपर  िचंचवड 
शहराम ये मुख चौक तसेच मनपा णालय आ ण दवाखाने येथे ले स लावणेकामी कळ वणेत 
आलेले आहे जेणेक न नाग रकांम ये जनजागृती होऊन जाग कता िनमाण होइल आ ण योजना 
यश वी होणेकामी मदत होइल. महारा  शासनाकड ल प  .कोरोना/२०२०/ .क.३९१/आरो य/५ 
द.११.०९.२०२० अस ेसावजनीक आरो य वभागाचे अ यंत तातड चे प  आलेले आहे. मा.अितर  
आयु -२ यांनी सांिगतल े माण ेअंदाज े२२००० चौ.फूट काम करावयाचे आहे. आ ण माझे कुटंूब 
माझी जबाबदार  या योजनेचे काम अंदाज े ६४००० चौ.फूट करावयाचे आहे. अस े एकूण ८६००० 
चौ.फूट काम करावयाचे आहे. मे.वा हळकर यांचा जा हर नोट स ारे ा  झालेला मंजूर दर 
र. .९.८० चौ.फूट आहे  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 कामकाज क न घेणेकामी म.ेवा हळकर ए टर ाईजेस 
यांचेकड ल मंजूर दरान ेकाम क न घेणेस व . न यान े िन वदा िस द करणेस वेळ लागु शकतो 
तसेच सदर कामकाज हे मयाद त कालावधी कर ता अस याने तातड न ेउपाययोजना करणे मह वाचे 
आहे. मे.वा हळकर ए टर ाईजेस यांना एकूण ८६००० चौ.फूट कामकाज र. .९.८० ित.चौ.फुटा 
माणे  याम य ेअँटो ल टर येथील कामकाज आ ण माझे कुटंूब माझी जबाबदार  बाबतचे सव 

कामकाज याकामी येणा-या एकूण र. .८,४२,८००/- (अ र  र. .आठ लाख बेचाळ स हजार आठशे 
फ ) (सव करांसह त) खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७७५२       वषय मांक – ४ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – लेखा 
सुचक – मा.सुवणा बुड       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/१८७/२०२०, द.२/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .२४४ कोट  (अ र  र. .दोनशे च वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद करणेत आली असून 
याम ये संचलनतूट १३३.५८ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१४.५९ कोट  बसेस खरेद  र. .३५.८३ 
कोट  व ई बस सबिसड  ६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून 
र कम पये ९ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.२३ लाख असे र. .१०.२३ कोट  
(अ र  र. .दहा कोट  तेवीस लाख फ ) सन २०१९-२० या अंदा जत संचलन तूट चे लेखाप र ण 
होऊन तूट कायम होईपयत माहे नो हबर २०२० चे अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब 
आिथक व पाची अस यान ेमा यता मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७७५३       वषय मांक – ५ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचे प  .मभां/१६/का व/४५८/२०२०, द.२/११/२०२० 
       मा.अित. आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  सा ह य भांडर, वै क य वभाग यांनी कोरोना 
णां या उपचाराकर ता आव यक Saline stand ss मनपा अिधिनयम कलम 63 (6) व 67 (3) (क), 

आप ी यव थापन कायदा 2005 व भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897 नुसार ता काळ खरेद  
करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प 
मुदत जाह र सुचना मांक-10/2020-21 नुसार लघु म पुरवठाधारक म.ेरेखा इं जिनअर ंग व स, 

िचंचवड यांचे ती नग र. .1,692/- माणे 500 नग खरेद कामी र. .8,46,000/- इतका खच अपे त 
आहे. सदरचे ा  दर हे अंदाजप क य एकुण र. .12,50,000/- पे ा 32.32 ट केने कमी आहेत. ा  
दर वकृत करणेत आलेले असुन मे.रेखा इं जिनअर ंग व स, िचंचवड यांना कामाचे आदेश देणेत 
आलेले आहेत. यानुसार एकुण र. .8,46,000/- (अ र  र. .आठ लाख शहेेचाळ स हजार फ ) चे 
खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७५४       वषय मांक – ६ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – जलिन:सारण 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८०१/२०२०, द.४/११/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

    मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/48/2019-20 अ वये कासारवाड  
मैलाशु करण  क ांतगत भाग .६ मधील धावडेव ती, येथील व उवर त  प रसरात  आव यकते 
नुसार ेनेज लाईन बदलणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .44,99,650/- (अ र  र. .च वचेाळ स 
लाख न या नव हजार सहाशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,85,876/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,85,876/- पे ा 25.25% कमी हणजेच र. .33,53,192/- + रॉय ट  चाजस र. .13,774/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,66,966/- 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 य े झालेली 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 – ७७५५       वषय मांक – ७ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य 

सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (३) तथा सह शहर अिभयंता यांचे प  .ह ेका/ व/का व/२७५/२०२०,  

       द.५/११/२०२० 
       मा.अित.आयु (३) तथा सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे ह े य कायालय अंतगत पंपळे गुरव आर ण .३४५ येथे े ागृह इमारत 
बांधणेचे काम मे.बी.जी.िशक क शन टे नोलॉजी ा.िल. यांस आदेश . था/िन/४/१२९/२०१२ 
द.२४.०४.२०१२ अ वये देणेत आलेले होते. सदर कामाक रता उ चदाब वीजपुरवठा 
म.रा. व. व.कं.िल.यांचे लोडसॅ शन ऑडर .SE/GKUC/T/HT/F.NO209/1.3 SUP/LSO/15-16/89/NO-

5466 Dated-18/12/2015 अ वय े मे.बी.जी.िशक क शन टे नोलॉजी ा.िल. यांनी 
र. .१४,६८,३८०/- इतक  र कम अदा केलेली आहे. सदर कामाची िन वदा अट .१७ अ वये 
मे.बी.जी. िशक क शन टे नोलॉजी ा.िल. यांनी सदर रकमेचा परतावा करणेची मागणी यांचे 
प  .BGSCTPL/PCMC/AUD/2020 Dt.24/02/2020 चे प ा वये केली आहे. िन वदा अट .१७ 
नुसार मे.बी.जी.िशक क शन टे नोलॉजी ा.िल. यांनी अदा केले या रकम े पैक  मा.आयु , 
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पं.िचं.मनपा यांचे नावे सुर ा ठेवीपोट  अदा केलेली र. .१४,४१,८००/-(अ र  र. .चौदा लाख 
ए केचाळ स हजार आठशे फ ) चा परतावा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७५६       वषय मांक – ८ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ड े य, व ुत 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .ड ेका/१/का व/११८/२०२०, द.११/११/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगर पािलके माफत  बालाजी वधी महा व ालय ताथवडे हे को वड-१९ 
अलगीकरण क  (COVID CARE CENTERE) उभारणी करणेकामी माहे जुन२०२० पासुन ता पुर या 
व पात ता यात घे यात आले असुन.  सदर ठकाणी को वड-१९ पेशंट वर मनपा माफत उपचार 

सु  आहेत. सदर कामी होणारे वज खपाचे वज बल मनपाने मरा व व कं मया. यांना अदा करणे 
आव यक आहे. माहे ऑग  २०२० चे वीज बील मा थायी सिमती सभा ठराव .७५०६ दनांक 
२३/०९/२०२० याचेंकड ल मा य ठरावा नुसार  मनपा माफत अदा करणेत आलेले आहे.  यानुसार 
सदर ठकाणचे माहे स टबर २०२० चे  वीजबील र. .२,४८,७२०/-मरा व वस अदा करणेबाबत बालाजी 
वधी महा व ालय ताथवडे यांनी द.०६/१०/२०२० रोजी दुर वनी ारे कळ वले असुन यानुसार सदरचे 
वीज बील र. .२,४८,७२०/- (अ र  र. .दोन लाख अ ठेचाळ स हजार सातशे वीस फ ) 
म.रा. व. व.कं. मया. पुणे यांना मनपाने अदा करणसे  व सदरचे वीजवील मु य कायालय म यवत  
भांडार वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या िनधीतुन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७५७       वषय मांक – ९ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – जेएनएनयुआरएम 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/१७६/२०२०, द.१२/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण अिभयान 
(JNNURM), अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, तसेच क  शासन पुर कृत व वध योजनांचे 
अनुषंगाने Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे कामकाज करणेकामी 
मे.KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. या सं थेला द.२३/१०/२०२० पासुन पुढ ल २ म हन े
कालावधीकर ता कंवा िन वदा या पुण होऊन न याने नेमणूक होणा-या सं थेस कामकाज आदेश 
देईपयत या पैक  जे थम घडेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसाठ  व करारनामा अट  व 
शत नुसार २ On Site Staff कर ता दरमहा र. .५,००,१६६/- (अ र  र. .पाच लाख एकशे सहास  
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फ ) करां यितर  इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७७५८       वषय मांक – १० 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – व ुत, क े य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ व/जा/९४०/२०२०, द.१६/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कै.अ णासाहेब मगर टे डयम येथे  P.M.R.D.A  माफत 
को वड-१९ हॉ पटल उभारणेत आले आहे. रा य शासनान ेकोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  
रा यात साथरोग ितबंधक कायदा 1897 व आप ी  यव थापन अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 

पासुन लागु केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात  देखील कोरोना साथ रोगाचा 
ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (3) नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी 

आव यक उपाय योजना तातड ने करणेकर ता व तु अथवा सेवांची आप कालीन पर थतीत तातड ने 
खरेद  करणे आव यक आहे. यास अनुस न  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये 
सदर कामास मा.आयु  सो. यांनी मंजुर  दलेली आहे. कै.अ णासाहेब मगर टे डयम  व भोसर   

एम.आय.ड .सी . ज.े लॉक (बालनगर ) येथे स थतीत म.रा. व. व. कं कडुन ड युशन फ डर दारे 
वज पुरवठा घेणेत आलला आहे. मा.आयु सो. यांचेकड ल आदेश . शा/1/का व/751/2020 
द.27.8.2020अ वय े कै.अ णासाहेब मगर टे डयम येथील को हड केअर सटर चाल वताना येणारा 
व ुत वषयक आवत  खच महापािलकेन ेअदा करणेबाबत आदेश दलेले आहेत.  कै.अ णासाहेब मगर 
टे डयम  व भोसर   एम.आय.ड .सी  ज.े लॉक (बालनगर ) येथे सु  करणेत आले या को वड केअर 

सटर कर ता वीज वापरापोट  येणारे वजबील अ. .73 लाख व 2 लाख असा एकुण 75 लाख ित 
मह ना खच अपे त आहे. जोपयत को वड हॉ पटल चाल ुआहेत  तोपयत सदर ठकाणी वज बील 
अदा करण ेआव यक आहे. सबब कै.अ णासाहेब मगर टे डयम  व भोसर   एम.आय.ड .सी  ज.े लॉक 

(बालनगर ) येथे सु  करणेत आले या को वड केअर सटर कर ता वीज वापरापोट  येणारे वजबील 
ित माह जोपयत डेड केटेड हॉ पटल व को वड केअर सटर चाल ुआहेत तोपयत महापािलके या 

म यवत  भांडाराकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधील तरतुद मधुन खच  टाकणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७५९       वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – व ुत, क े य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ व/जा/९७२/२०२०, द.१५/१०/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ भोसर  एम. आय. ड . सी.मधील बालनगर  इमारतीमधे 
कोवीड केअर सटर उभारणेचे काम पुण झाले आहे. सदर ठकाणी बालनगर  इमारतीस यापुव  
म.रा. व. व.कं.तफ लघु दाब वज पुरवठा करणेतआला असून मनपा ाहक .१७०१४६४९२५८५ 
असुन या पुव  एकुण व ुत भार१४ KW /१८ KVA मंजूर आहे. परंतु कोवीड केअर सटर इमारती या 
आराख यानुसार १४६ KW/ १८२ KVA व ुत भाराची आव यकता आहे.  या माणे 
म.रा. व. व.कं.िल.कं. कडून भोसर  एम.आय.ड .सी. मधील बालनगर  इमारत ाहक . 

१७०१४६४९२५८५ कर ता अित र  वीजभारा कर ता नवीन वीज मीटर बस वणेकामी कोटेशन 
.१५८८२७७८ दनांक:- १४/०८/२०२० अ वय ेर. .१,३७,१००/- (अ र  र. . एक लाख सदतीस हजार 

शंभर फ  ) अदा करण ेकर ता कळ वले आहे. सदरची र कम अदा करण ेआव यक व म ा  
असलेने मा.अित र  आयु  (१) यांचेकड ल आदेश .क ेका/ व/जा/८३८/२०२० द.१४/०८/२०२० 
अ वय ेम.रा. व. व. कंपनीस सदरची र कम अदा करणेत आली आहे. सदरचा खच हा व ुत मु य 
कायालय वभागाचे  "नवीन वीज मीटर" या लेखािशषावर कर यात आला आहे. तर , सदर कामास व 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७६०      वषय मांक – १२ 

दनांक – १६/१२/२०२०      वभाग – करआकारणी व करसंकलन 

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

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .कर/मु य/३/का व/४१६/२०२०, द.१७/११/२०२० 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.आयु  यांचे मा यतेने आदेश .कर/मु य/09/का व/24/2020 द.03/02/2020 रोजी 
रा ीय लोक अदालत बाबत जनजागृती मो हमे अंतगत र ा पकरसेटसह भा याने घेणेबाबत 
आदेश दे यात आलेले आहे. िमळकतकराची जा तीत जा त वसुली हो या या ीने मनपाकर 
शा ती (दंड) लागूझाले या सव िमळकतधारकांना सवलत योजनेचा लाभ देणेबाबत द.08/02/2020 

रोजी रा ीय लोक अदालतीचे आयोजन कर यात आलेले होते. सदर लोक अदालतीम ये जा तीत 
जा त िमळकतधारकांनी सहभाग न दवून सवलत योजनेचा लाभ घेणेकामी सदर योजनेची यापक 
िस  होणेचे ीने द.05/02/2020 ते 08/02/2020 अखेर एकूण 04 दवस 04 ऑटो र ा पकर 

सेटसह ित दन भाडेत वावर घेऊन यामाफत योजनेची िस  कर यात आलेली आहे. सदरची 
िस  तातड ने करावयाची अस याने व वेळेची मयादा अस याने कामकाजाची िनकड पाहता थेट 
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प तीने कामकाज क न घे यात आल ेआहे. ित दन र. .3000/- माणे पकर सेटसह 04 ऑटो 
र ांचे एकूण 04 दवसांचे भाडे इ याद साठ  र. .48,000/- इतका थेट प तीने खच झालेला आहे. 

Star Of India Tours & Travels (चं कांत गांगड) यांना बल अदा करणेत आलेले आहे. सदर या 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७६१      वषय मांक – १३ 

दनांक – १६/१२/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .मसाभां/१७/का व/४८५/२०२०, द.०४/११/२०२० 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

णासाठ  आव यक सा ह य Mattress –  (कॉटन गाद ) खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सूचना 
.05/2020-21 अ वय े दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार म.ेसमथ मेड कल अँ ड जनरल 
टोअर यांचे Mattress –  (कॉटन गाद ) क रता ित नग र. .455.25 माणे  लघु म दर ा  झालेले 

आहेत. तथा प मा.आयु . सो यांनी सदर सा ह याचा तातड ने पुरवठा करणेकामी L1 या दरान ेL1 

ते L5 या पुरवठाधारकांना ित 300 नग पुरवठा करणेस तयार  असलेने द.8/08/2020 रोजी या मा य 
तावा वय े यातील पाचह  पुरवठाधारकांना आदेश देणेस मंजुर  देणेत आलेली आहे. यानुसार 

मे.समथ मेड कल अँ ड जनरल टोअर यांचेकड ल ा  लघु म दरानुसार एकुण र. .1,36,575/-

(अ र  र. .एक लाख छ ीस हजार पाचशे पं याह र फ ) म ये Mattress – (कॉटन गाद ) 300 नग 
खरेद  करणेचे खचास महापािलका अिधिनयम कलम ६७ (३) क  नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७६२      वषय मांक – १४ 

दनांक – १६/१२/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .मसाभां/१७/का व/४८६/२०२०, द.०४/११/२०२० 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

णासाठ  आव यक सा ह य Mattress –  (कॉटन गाद )  खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सूचना 
.05/2020-21 अ वय े दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार म.ेसमथ मेड कल अँ ड जनरल 
टोअर यांचे Mattress –  (कॉटन गाद ) क रता ित नग र. .455.25 माणे  लघु म दर ा  झालेले 
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आहेत. तथा प मा.आयु . सो यांनी सदर सा ह याचा तातड ने पुरवठा करणेकामी L1 या दरान ेL1 

ते L5 या पुरवठाधारकांना ित 300 नग पुरवठा करणेस तयार  असलेने द.8/08/2020 रोजी या मा य 
तावा वय े यातील पाचह  पुरवठाधारकांना आदेश देणेस मंजुर  देणेत आलेली आहे. यानुसार 

मे.नूपुर एंटर ायजेस, पंपर  यांना एकुण र. .1,36,575/- (अ र  र. .एक लाख छ ीस हजार पाचशे 
पं याह र फ ) म ये Mattress – (कॉटन गाद ) 300 नग खरेद  करणेचे खचास महापािलका 
अिधिनयम कलम ६७(३) क  नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७६३      वषय मांक – १५ 

दनांक – १६/१२/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .मसाभां/१७/का व/४८७/२०२०, द.०४/११/२०२० 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

णासाठ  आव यक सा ह य Mattress –  (कॉटन गाद )  खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सूचना 
.05/2020-21 अ वय े दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार म.ेसमथ मेड कल अँ ड जनरल 
टोअर यांचे Mattress –  (कॉटन गाद ) क रता ित नग र. .455.25 माणे  लघु म दर ा  झालेले 

आहेत. तथा प मा.आयु . सो यांनी सदर सा ह याचा तातड ने पुरवठा करणेकामी L1 या दराने L1 

ते L5 या पुरवठाधारकांना ित 300 नग पुरवठा करणेस तयार  असलेने द.8/08/2020 रोजी या मा य 
तावा वय े यातील पाचह  पुरवठाधारकांना आदेश देणेस मंजुर  देणेत आलेली आहे. यानुसार 

मे.आथ रॉन टे नॉलॉजी अ ड एंटर ायजेस, िचंचवड यांना एकुण र. .1,36,575/- (अ र  र. .एक 
लाख छ ीस हजार पाचशे पं याह र फ ) म ये Mattress – (कॉटन गाद ) 300 नग खरेद  करणेचे 
खचास महापािलका अिधिनयम कलम ६७ (३) क नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७६४       वषय मांक – १६ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – दूरसंचार 
सुचक – मा.सुवणा बुड       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुग े

संदभ – मा.अित र  आयु (३) तथा सह शहर अिभयंता यांचे प  .दूरसंचार/३/का व/८७/२०२०,  
       द.२०/११/२०२० 
       मा.अित र  आयु (३) तथा सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –         
       मनपाचे दूरसंचार वभागाकडे तीन VHF वायरलेस वसीज भारत सरकारचे संचार 
मं ालय, नवी द ली यांचे माफत पुर वणेत आले या असून याचे नुतणीकरण दनांक ३१/१२/२०२० 
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पयत करणेत आलेले आहे. दनांक  १/१/२०२१ ते ३१/१२/२०२१ याकालावधी पयतचे खालील माण े
लायस स नुतणीकरण करण ेआव यक आहे. 

१) परवाना .L- १३२९  र. .१,२०,२५०/- 

२) परवाना .L- १३३० र. .१,२१,५००/-                                                                    

      ३) परवाना .L –१४७५  र. .८९,२५०/- 
                        -------------------------------- 
                         एकूण र. .३.३१,०००/- 

               सदरचे नुतनीकरणाची फ  डंसबर २०२० पुव  अदा करणे आव यक आहे. उपरो तीन 
परवाने नुतणीकरण करणेसाठ  येणा-या फ  ची र कम भारत सरकारचे संचार मं ालय, नवी द ली 
यांस डमांड  ा टन/े “भारत कोष” म ये On Line प दतीने अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७६५       वषय मांक – १७ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं४/का व/४७५/२०२०, द.२३/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –         
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल मागणी नुसार अनिधकृत बांधकाम 
कारवाई तसेच व वध क पांचे उदघाटन/ भूिमपूजन, व वध बोधन पव काय म, स कार समारंभ, 

महापौर चषक व वध डा पधा, व वध वषय सिमती िनवडणूक, महापौर, उपमहापौर िनवडणूक, 

भाग अ य  िनवडणूक, करसंकलन वभागाकड ल कारवाई, पवनाथड , वर सागर संगीत महो सव, 

व वध सां कृितक काय म इ. काय मांचे हडओ शुट ंग व या अनुषंगाने इतर कामकाजासाठ  
िन वदा नोट स िस द क न म.ेदशन ड जटल हड ओ ाफ , कृ णानगर, िचंचवड, पुणे–19 कमीत 
कमी दर ा  झालेने यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेले आहेत. क शासन व रा य 
शासनान ेकोरोना हायरसचा ादुभाव होव ूनये तसेच अ याव यक बाब हणून आव यक या सव 
उपाय योजना अवलंब या संदभात सुचना द या हो या. यानुसार कोरोना हायरसचा सार 
रोख यासाठ  आव यक या सव उपाय योजना तातड न ेअंमलात आणणे आव यक असलेने माहे 
माच 2020 पासून संपूण देशाम य े लॉकडाऊन जा हर कर यात आले होते. तथा प महापािलकेचे 
अ याव यक कामकाज अ वरत चाल ू ठेवणे आव यक असलेने मा. थायी सिमती सभा व 
मा.महापािलका सभा तसेच महापािलके या इतर मह वा या बैठकांचे कामकाज गुगलमीट दारे घेणे 
तसेच कोराना जनजागृतीसाठ  महापािलका अिधकार  व पदािधका-यांची मुलाखात घेणे, सीट  
लॉकडॉऊन मा हतीपट फ म तयार करण,े फेसबुक लाई ह इ. कामकाज करण े आव यक होते. 

या माणे मा.आयु सो यांनी कोरोना संदभातील झाले या बैठक म य ेसदरचे कामकाज ता काळ 
पूण करणे या सम  सूचना द या हो या. यानुसार आपातकालीन प र थती तसेच कामाची तातड  
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वचारात घेवून मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , कृ णानगर, िचंचवड, पुणे–19 यांचेकडून सदरचे 
कामकाज थेट प दतीन ेक न घे यात आलेल ेअसलेने र. .10,05,500/- (अ र  र. .दहा लाख पाच 
हजार पाचशे फ ) ची बले अदायगीस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७६६       वषय मांक – १८ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१४०७/२०२०, द.२३/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –       
       यशवंतराव च हाण मृती णालयात आरो य व ान अ यास म सु  करण/े वेश 
मतेत वाढ करणकेामी आव यकते माणप /ना-हरकत माणप / मा यता दे याबाबत या 
वभागा या दनांक २६/१०/२०१७ अ वय े धोरण वह त कर यात आले असून यानूसार ताव 
छाननी शु क वह त कर यात आले आहे. उ  शासन िनणयानूसार येक पद यु र 
अ यास माकर ता ित वषय र. .५,००,०००/- इतके स मता तपासणी शु क वह त कर यात आले 
आहे. यानुसार महारा  शासनाचे वै कय िश ण व औषधी ये वभाग, मं ालय यांचेकड ल दनांक 
०३/०२/२०२० रोजीचे प ा या तावा संदभात ताव छाननी शु क हणून ित वषय 
र. .५,००,०००x४=२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) चा भरण “०३-वै क य िश ण, िश ण 
संशोधन” या लेखािशषावर भारतीय रजव बक/ ज हा कोषागार कायालयात भर यानंतरच पद यु र 
सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय सं थेची सदर तावा या अनुषंगाने स मता तपासणी 
कर यात येणारआहे. सदरची र कम महारा  शासन वै कय िश ण व औषधी ये वभाग, 

मं ालय, यांना अदा करावी लागणार आहे. सबब, उपरो  सव बाबी वचारात घेऊन महारा  शासनाचे 
वै कय िश ण व औषधी य े वभाग, मं ालय यांचेकड ल दनांक– ०३/०२/२०२० रोजीचे ा  
प ानुसार उपरो कामी ०४ वषयांचे (MD Respiratory Medicine – सन रोग िचक साशा , MD 

Community Medicine – क युिनट  मे डसीन, MD Dermatology, Venereology and Leprosy – वचा 
रोग िचक सा शा , MS Ophthalmology – ने  िच क सा शा ) सन २०२०-२०२१ पासून नवीन 
पद यु र पदवी अ यास म सु  करणेसाठ  ताव छाननी शु क ित वषय र. .५,००,०००/- 

(अ र  र. .पाच लाख फ ) अस े एकूण र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) महारा  
शासनाचे वै कय िश ण व औषधी ये वभाग, मुंबई  (लेखािशष .०३ – वै क य िश ण, 

िश ण संशोधन) यांना अदा करणेस व सदरचा खच यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल 
“पी.जी.आय. वायसीएमएच पसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व व ापीठ इ. चे 
शु क भरणे” या लेखािशषातील र. .१,५०,००,०००/- मधुन खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७६७       वषय मांक – १९ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – अ े य 
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे प  .अ ेका/ व/का व/४५५/२०२०, द.१८/११/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता( व) यांनी िशफारस केले माणे –       

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िचंचवड िलंक रोड येथील व ुत दा हनी क रता आणखी 
एक न वन दा हनी (Furness) बस वणेत आलेली आहे. सदर न याने बस वले या व ुत दा हनीमुळे 
वीजभार वाढणार आहे.  यामुळे वाढ व वीज भाराक रता आव यक सुर ा ठेव र कम व इतर शु क 
म.रा. व. व.कं.िल. स अदा करणे आव यक आहे. सबब, न याने बस वले या व ुत दा हनी क रता 
वाढ व वीजपुरवठा करणेक रता म.रा. व. व.कं.िल.यांचे फम कोटेशन ं .२६८४९८८३ द.२३ जुन 
२०२० नुसार र. .५७,४९०/- (अ र  र. .स ाव न हजार चारशे न वद फ ) म.रा. व. व.कंपनीस 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७६८       वषय मांक – २० 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – म य.भां., वै कय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/८००/२०२०, द.२५/११/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –      

       आरो य मु य कायालयामाफत मनपाम ये अ त वात असले या को वड केअर सटर(CCC) 

खाजगी णालय सटर/ एन.जी.ओ.खाजगी सं था यांना चाल वणेस देणेकामी तसेच खाजगी 
ठकाणी को वड केअर सटर चाल वणेकामी  Expression of Interest (EOI)  .०३/२०२०-२१ िस द 
क न Expression of Interest म ये पा  झाले या सं थांना को वड केअर सटरचे(CCC) कामकाजाचे 
आदेश िनगत केले अस याने व मा.आयु  साहेब यांनी दले या मा यतेस अिधन राहून M/s.Guruji 

Infrastructure Pvt. Ltd., यांनी दनांक ०१/०८/२०२० सायंकाळपासून मे.र क ुप ऑफ कंपनीज 
यांनी दनांक ०६/०८/२०२० रोजी सायंकाळ पासून व मे.तावरे फॅसीिलट  मॅनेजमट स ह सेस ्  ा.िल. 
यांना दलेला कामाचा आदेश  दनांक ०९/०८/२०२० रोजी सायंकाळ पासून  यांना नेमून दलेले 
को ह ड केअर सटरचे कामकाज बंद कर यात आलेले आहे. तथा प सदर करणी M/s.Guruji 

Infrastructure Pvt. Ltd यांचे र. .३,७७,४६८/- मे.र क ुप ऑफ कंपनीज यांचे र. .२,१२,२३५/- व 
मे.तावरे फॅसीिलट  मॅनेजमट स ह सेस ्  ा.िल., यांचे र. .६,२६,००२/- माणे येणा-या एकूण खच 
र. .१२,१५,७०५/- (अ र  र. .बारा लाख पंधरा हजार सातशे पाच फ ) चे खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७६९       वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – औ. .क ,मोरवाड  
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ के/०४/का व/७६५/२०२०, द.२५/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

      औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता  मा.अित.आयु  
सो. यांचेकड ल आदेश .औ सं/०४/का व/५२०/२०२०, द.०५/०७/२०२० अ वये खालील  
कमचा-यानंा द.१०/०६/२०२० ते द.०९/१२/२०२० या सहा म हने कालावधीसाठ  एक त 
मानधनावर ता पुर या व पात एक त र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार फ ) नेमणूक 
दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. खाली 
नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी म.ेउ च 
यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे 

आदेशानुसार यांना मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 

प  ‘अ’ 
 

अनु. . नाव पदनाम 

१ ीमती.सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी.काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी.लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी.दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती.बोरसे वृंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी.ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी.िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती.जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी.गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 
 

        उपरो  अन.ु .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल 
यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे यां या आदेशास अधीन राहून व कायदा 
स लागार यां या अिभ ायानुसार द.११/१२/२०२० ते द.१०/०६/२०२१ अखेर सहा म हने कालावधी 
कर ता हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७७०       वषय मांक – २२ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१६०३/२०२०, द.११/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या व पात  मानधनावर नेमणुक 
केले या तावात नमुद व वध पॅरामेड कल पदावर ल स या कायरत असले या ८५ उमेदवारांचा 
सेवा कालावधी  द.२२ ऑ ट बर २०२०, द.०३,१०,१५,२०  नो हबर २०२० व द.१० डसबर २०२०  

म ये संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना-१९ या संसगज य 
वषाणुचा मो या माणात वाढता ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत णांची सं या वचारात 
घेता  पुढ ल कालावधीसाठ  न याने जा हरात कटन िस द क न भरती या राब वणेस काह  
कालावधी लागणार अस यान े ता पुर या व पात वै कय मु य कायालयाकड ल आदेश 
.वै /१/का व/ १४७९/२०२० द.२१/१०/२०२० अ वये मानधनावर ल व वध संवगातील पदावर ल 

उमेदवारांना दले या मुदतवाढ  माण े यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये स य थतीत 
कायरत असले या व वध पदांवर ल ८५ उमेदवारांची णालयास  को वड-१९ चे कामकाजाकर ता 
आव यकता अस याने  सदर  उमेदवारांची सेवा द.३१/१२/२०२० पयत अिध हत  करणसे काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७७७१       वषय मांक – २३ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ब े य, आरो य 
सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .ब ेआ/५/का व/४१८/२०२०, द.२६/११/२०२० 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालयाचे काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य 
वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-या या 
सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती करणे या 
कामासाठ  िन वदा नोट स .३/२०१८-१९ िस द करणेत आली होती. मे. ी.संतसाई वयंरोजगार 
सेवा सं था यांना ितिसट ित माह ५३०.५५ दराने दर वीकृत करणेत आला आहे. मा. थायी 
सिमती ठराव .३६०२ द.०५/११/२०१८ नुसार सं थेनी कामाचा िसलबंद करारनामा सादर 
के यानुसार .ब ेआ/५/का व/०१/१९ द.०२/०१/२०१९ अ वये एकुण ४९२ िस स कर ता ित 
माह येणारा खच र. .२,६१,०३३/- माणे द.०१/१२/२०१८ ते द.३०/११/२०२० पयतचा कामाचा 
आदेश दे यात आलेला आहे. ब े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य वभागाकड ल  
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सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीन े दैनं दन साफ सफाई, देखभाल व करकोळ 
व पाची दु ती करण ेया कामाची मुदत द.३०/११/२०२० रोजी संपत असलेन ेव नवीन िन वदा 

या चाल ू असलेने द.०१/१२/२०२० ते द.२८/०२/२०२१ पयत मे. ी.संतसाई वयंरोजगार सेवा 
सं था यांना मुदतवाढ देणसे व र. .७,१३,०५८/- (अ र  र. .सात लाख तेरा हजार अ ठाव ण ्    फ ) 
चे अपे ीत खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७७२       वषय मांक – २४ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – झोिनपु, थाप य 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/६५१/२०२०, द.२७/११/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

             मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते २३) मधील 
कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामाक न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७७३       वषय मांक – २५ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – फ े य, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.आरता च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ ेका/ था/७३/२०२०, द.०१/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या मंजुर अंदाजप कातील फ े य 
कायालय थाप य वभागाकड ल आव यक कामांची अंदाजप के तयार करणेत आलेली आहेत. तसेच 
काह  कामाची अंदाजप के जागे या अभावी व इतर कारणांमुळे करणे श य होणार नाह . यामुळे 
या कामावर सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील तरतुद िश लक राहणार आहे. या वष  कोवीड १९ 
या महामार  मुळे चालू वकास कामे पणु करता आली नाह त. यामुळे चालू कामावर ल काह  

र कम िश लक राहणार आहे. फ े य कायालयाकड ल काह  थम ाधा याने करावया या     
ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली आहे. तावात नमूद कामाचे 
अंदाजप क य तरतुद या बचतीमधुन थम ाधा यान े करावया या कामांची अंदाजप के तयार 
क न िन वदा वषयक कायवाह  करणेकर ता तरतुद म ये वाढ/घट करणे गरजेचे आहे. यासाठ  
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तावात नमूद माणे संबंिधत कामां या तरतुद म ये अंतगत वग करण क न वाढ/घट करणसे 
मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .८,८६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७७७४       वषय मांक – २६ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.सुवणा बुड       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मुलेप/१/का व/३८१/२०२०, द.१८/११/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मु य लेखापर ण कायालयाकडून पुणे महानगरप रवहन 
महामंडळाचे सन २०१९-२०२० या आिथक वषातील र. .३१५.११ कोट संचलन तूट (Operation 

Deficit) बाबत केलेला लेखापर ण अहवालाचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७७७५       वषय मांक – २७ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, आरो य 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .ह े/आ-५/का व/६३४/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचाराच घेवून –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या काय े ातील आरो य वभागाचे 
अंतगत भाग ं  २०,३०,३१ व ३२  भागसाठ   १३२८  सावजिनक शौचालय व मुता-यांची  यां क 
प दतीन े (पा याचे उ चदाबाचे सहा याने) व मनु यबळा ारे  दैनं दन साफसफाई, देखभाल व 
करकोळ दु ती  करणे या कामासाठ  ई टडर ंग प दतीने सेवा शु क रकमेवर (ई-िन वदा नोट स 
.४/२०१८– १९) िन वदा माग व यात आली होती. याअनुषांगाने मे.शुभम उ ोगयांची (-)९९.०% 

कमी सवात  कमी  दराची िन वदा ा   झालेली आहे. मे.शुभम उ ोग यांना पुन:  वचारणा 
कर यात आली असता यांनी न याने (-)१००% कमी दर दलेला आहे. हणजेच िन वदा र कमे या 
र. .१,८६,००,८१६/- पे ा (-)९.०९% कमी हादर ा  झा याने मे.शुभम उ ोग यांचे कडून िन वदा 
मंजूर र. .१,६९,०९,८२४/- पयत काम क न घेणेकामी  व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ    
कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  य  खचास  मा. थायी  सिमतीचा  ठराव ं .३४३३ द.२३/१०/२०१८ 
अ वये मा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत सं थेबरोबर द.२०/११/२०१८ रोजी 
(१०/१२/२०१८ ते ०९/१२/२०२०) या कालावधीसाठ  कारार नामा क न घे यात आलेला आहे. 
संबधीत सं थेन े द.१०/१२/२०१८ पासून कामकाज सु  करणेबाबत कामाचा आदेश .ह ेका/आ-

३/का व/६०३/२०१८ द. ३०/११/२०१८ दे यात आलेला आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
काय े ाम य ेकोरोना वषाणूचा संसग व सार  असून या माणे  णांची सं या आहे. मनपाचे ह 
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े य  कायालयाचे काय े ातील भाग .२०,३०,३१ व ३२  म य े कोरोना वषाणूचा सार 
रोखणेकर ता  व वध  उपयोजना कर यात येत आहे. ह े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग 
ं .२०,३०,३१ व३२  मधील मनपाचे  शौचालय /मुता-ंयांची दवासातून कमान दोन वेळा तर  यां क 

प दतीन े (पा याचे उ च दाबाचे सहा यान)े व मनु य बळा ारे दैनं दन साफसफाई,देखभाल व रकोळ 
दु ती होण े आव यक  आहे मा. थायी सिमती ठराव ं .७४५८ द.१६/०९/२०२०  व आदेश 
ं .ह ेका/आ-५/का व/४१४/२०२० द.२४/०९/२०२० दवसातून   दोन वेळास शु क  द.०१/०८/२०२० ते 

३०/११/२०२०  पयत काम  करणेस आदेश देणेत आलेले आहे. स थतीत म.ेशुभम  उ ोग यांचा मूळ 
िन वदा कालावधी  मुदत द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात येत आहे.  िश क  व पदवीधर  मतदारसंघाची  
िनवडणूक  कामी आचारसं हता  लाग ू झा याने ती द.०३/१२/२०२०  पयत अस यान े िन वदा िस द 
करता आली नाह  यामुळे स ाकाम कर त असलेले म.ेशुभम उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा या  
पुण  होईपयत अथवा पुढ ल  सहा म हन े ( द.०१/१२/२०२०  ते द.३१/०५/२०२१) जी थम  या पूण 
होईल  तो  पयत िन वदा  दरान ेकाम करणेस वचारणा केली असता यांनी  होकार दश वलेला आहे.  

स थतीत  उपरो   भाग ं माक नुसार १३२८ शौचालय /मुता-या ं पैक  खालील माण े १२७४  

शौचालय /मुता-या ं यांची साफ सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढ ल माण े    
 

अ. ं  भाग ं माक शौचालय सं या मुतार  सं या 
पाड यात आलेली सं या 

शौचालय          मुतार  

स थतीतील 
सं या 

१ २० ५२६ ११४ ३० ० ६१० 

२ ३० ५१५ ३८ १२ ० ५४१ 
३ ३१ १७ ०६ ० ० २३ 

४ ३२ ९९ १३ १२ ० १०० 

 एकूण ११५७ १७१ ५४ ० १२७४ 

 कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार वेतन 
स थतीत १२७४   सावजिनक शौचालय िसट/मुतार  साफसफाई कर ता येणारा खच (कामगार 
क याण अिधकार  यांचे  प ं .काक/०३/का व/२१३/२०२० द.११/०८/२०२०) ०१ वेळचे साफ सफाई 
कर ता र. .८,०१,७९३/- इतका ितमहा खच येत आहे. अजून दोन वेळा साफ सफाई करावयाची 
झा यास र. .१६,०३,५८६/- ित महा खच येणार आहे. मे.शुभम उ ोग यांना िन वदा मंजूर दर 
( कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार)   देणे आव यक आहे.  
तर  उपरो  माणे नमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांना िन वदेनुसार १ व आताचे मागणीनुसार १ 
असे २ सशु कसह  काम कर यास द.०१/१२/२०२० पासून सहा म हने पयत मुळ िन वदेतील व 
करार ना यातील अट -शत  नुसार  बंधनकारक कर यात येत आहे. 
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१) कामाचे नाव - मनपाचे ह  े ीय कायालयचे   काय े ातीलमनपाचे सव सावजिनक  शौचालय व 
मुता-यांची यां क प दतीन े (पा याचे  उ चदाबचे  फवा-याचे  सहा याने) व मनु यबळा दारे 
दैनं दन साफ  सफाई, दवसातून  ०२ वेळाकरणे चे कामाचे द.०१/१२/२०२०  ते द.३१/०५/२०२१ 
पयतचे   मुदत वाढ  बाबत   

                   २)  मूळ िन वदा र. .१,८६,००,८१६/- मुदतवाढ र. .९६,२१,५१६/- 
  ३) मूळ कामाची मुदत-आदेशाचे तारखेपासून दोन वष द.१०/१२/२०१८ ते०९/१२/२०२० 

 ४) मुदत वाढ द.०१/१२/२०२० ते  ३१/०५/२०२१ ६ म हन े दवसातून दोन वेळा. 
५) येणारा खच र. .९६,२१,५१६/- अथवा य  येणारा खच ( कमान वेतन दरानुसार वेळो  वेळ   

कमचा-यांचे वेतनात होणा-या बदला नुसार) 
                                                तर  सदर कामास मा यता देणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , सदर  

कामास द.०१/१२/२०२० ते ३१/०५/२०२१ पयत ६ म हने मुदतवाढ दे यास व 
र. .९६,२१,५१६/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७७६       वषय मांक – २८ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, आरो य 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .ह े/आ-५/का व/६३२/२०२०, द.०९/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून  –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या अंतगत नटस ाट िनळू फुले 
रंगमं दर  इमारती मधील  कॉर डोर, अंतगत व बाहय प रसराची  दैनं दन साफ सफाई व व छता 
अ याआधुिनक उपकरणे/साधन,े रसायने मनु यबळाचा व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन 
साफसफाईचे या कामासाठा ईटडर ंग प दतीन े सेवाशु क र कमेवर (ई-िन वदा नोट स .३/२०१८-
१९)  िन वदा माग व यात आली होती. या अनुषांगान े एकूण ४ िन वदा ा झा या असून या पैक -
मे.शुभम उ ोग यांची (-)१४.५८%  सवात कमी दराची  िन वदा ा  झालेली आहे. मे.शुभम उ ोग 
यांना  पुन: य  वचारणा कर यात आली असता यांनी न यान े (-)१४.७५%   कमी दर  दलेला आहे. 
हणेजच िन वदा र कमे या र. .६४,७३,५६२/-पे ा (-)१४.७५%  हा कमी दर ा  झा यान े 

मे.शुभम उ ोग  यांचे कडून िन वदा मंजूर र. .५५,१८,७१२/- पयत काम क न घेणेकामी व कमान 
वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-यांचे  वेतनात होणा-या  य  खचास मा. थायी सिमतीचा ठराव 
ं .३४३४ द.२३/१०/२०१८ अ वये मा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत  सं थे बरोबर  

द.०१/१२/२०१८ पासून ०२ वष या कालावधी कर ता करार नामा क न घे यात आलेला आहे. 
मे.शुभम उ ोग यांचे कामाची मुदत द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात  आली आहे.  नवीन िन वदा 

या  चाल ूकर या पूव च  िश क  व पदवीधर  मतदार संघाची  िनवडणूक  कामी आचार सं हता  लागू  
झाली  असून ती द.०३/१२/२०२०  पयत अस याने  िन वदा िस द करता  आली नाह  यामुळे स ा 



22 
 

 

कामकर त असलेले मे.शुभम उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा या  पुण  होईपयत अथवा पुढ ल  सहा 
म हने ( द.०१/१२/२०२०  ते द.३१/०५/२०२१) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  काम  

कर यास वचारणा केली असता यांनी संमती  दश वलेली आहे. तर  उपरो  माणे नमूद केलेनुसार 
मे.शुभम उ ोग यांचेवर  मूळ  िन वद तील व कारारना यातील अट  शत स अिधन राहून   

द.०१/१२/२०२१ पासून सहा म हन ेपयत कामाची मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
        १)कामाचे नाव - मनपा ह े ीय कायालय नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर इमारती मधील कॉर डोर, 

अंतगत व बाहय  प रसराची  दैनं दन साफ सफाई व व छता अ याआधुिनक  उपकरणे/साधने 
रसायने मनु यबळाचा व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाईचे कामाची मुदत 
द.०१/१२/२०२० ते  ३१/०५/२०२१ करणे बाबत. 

    २) मूळ िन वदा र. .६४,७३,५६२/- या कमी(-)१४.७५% र. -५५,१८,७१२/- मुदत वाढ र. .१८,८३,२९८/- 
   ३) मूळ कामाची मुदत- आदेशाचे तारखपेासून दोन वष द.०१/१२/२०१८ ते द.३०/११/२०२० 

   ४) मुदत वाढ -  द.०१/१२/२०२० ते   ३१/०५/२०२१ सहा म हन े

   ५) येणारा खच -र. .१८,८३,२९८/- खच अथवा य  येणारा खच ( कमान वेतन दरानुसार वेळोवळे   

कमचा-यांचे वेतनात होणा-या बदला नुसार) 
          तर  सदर कामास मा यता देणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , तुत 

करणी द.०१/१२/२०२१ असे नजरचूक ने नमूद झाले असून याऐवजी द.०१/१२/२०२० अशी 
दु ती करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर कामास द.०१/१२/२०२० ते ३१/०५/२०२० 
पयत ६ म हने मुदतवाढ दे यास व र. .१८,८३,२९८/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७७७७       वषय मांक – २९ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ह ेका/ था/४९३/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० संत तुकारामनगर येथे यशवंतराव च हाण 
मृती णालय कायरत आहे.सदर ठकाणी ितसरा  मज यावर ल वॉडचे एम.सी.ए. मानांकनानुसार 

अ ावत प दतीने नुतनीकरण करणे, तसेच  मा.नगरसद य व वै क य वभाग यांची मागणी 
आहे.सबब सदर कामास क प स लागार हणून ACTUAL Architecture यांची िनयु  करणे 
आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणुन करावया या कामा या या ी म ये 

तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करण े व िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करण े इ. 
िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) काम ेकरावी लागणार 
आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दर सुची द.२४/०८/२०२० रोजी 
माग व यात आ या सोबत जोडले या तुलना मक त या माण े ACTUAL Architecture यांनी 
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१.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े व वध 
क पासाठ  क प स लागार हणुन ACTUAL Architecture यांची िनयु  केलेली आहे. मनपा या 
ं .सीई/ट एस/०४/१९३/२०२० व द.२३/०९/२०२० अ वय े केले या Empanelment म य े ACTUAL 

Architecture यांचा समावेश आहे. तावात नमुद कामांसाठ  ACTUAL Architecture याचंी क प 
स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा 
प चात १.४८% (post tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व 
क प खचा या १.९८% फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७७८       वषय मांक – ३० 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ह ेका/ था/४९१/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० संत तुकारामनगर येथे यशवंतराव च हाण 
मृती णालय कायरत आहे. सदर ठकाणी  पाचवा  मज यावर ल वॉडचे एम.सी.ए. मानांकनानुसार 

अ ावत प दतीने नुतनीकरण करणे, तसेच  मा.नगरसद य व वै क य वभाग यांची मागणी 
आहे.  सबब सदर कामास क प स लागार हणून मे.शशी भ ूअँ ड असोिसए स यांची िनयु  
करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणुन करावया या कामा या या ी म य े

तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करण े व िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करण े इ. 
िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) काम ेकरावी लागणार 
आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दर सुची द.२४/०८/२०२० रोजी 
माग व यात आ या सोबत जोडले या तुलना मक त या माणे म.ेशशी भू अँ ड असोिसए स 
यांनी २.००% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े व वध 
क पासाठ  क प स लागार हणुन मे.शशी भ ूअँ ड असोिसए स यांची िनयु  केलेली आहे. 

मनपा या .सीए/ का व/१५८/२०१९  व द.१२/०२/२०१९ Empanelment म य ेमे.शशी भू अँ ड 
असोिसए स यांचा समावेश आहे. मे.शशी भू अँ ड असोिसए स याचंी क प स लागार हणून 
नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.५०% (post 

tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या २.०० % 
फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७७९       वषय मांक – ३१ 
दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.झामाबाई बारण े      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ह ेका/ था/४९२/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० संत तुकारामनगर येथे यशवंतराव च हाण 
मृती णालय कायरत आहे.सदर ठकाणी बाहेर ल बाजूने एसीपी पँनेल बस वण े बाहे न व  आतून 

रंगरंगोट  करणे व अनुषंिगक कामे करणे तसेच  मा.नगरसद य व वै क य वभाग यांची मागणी 
आहे. सबब सदर कामास क प स लागार हणून मे.शशी भू अँ ड असोिसए स यांची िनयु  
करणे  आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणुन करावया या कामा या या ीम ये 

तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. 
िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार 
आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दर सुची द.२४/०८/२०२० रोजी 
माग व यात आ या सोबत जोडले या तुलना मक त या माणे म.ेशशी भू अँ ड असोिसए स 
यांनी २.००% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े व वध 
क पासाठ  क प स लागार हणुन मे.शशी भू अँ ड असोिसए स यांची िनयु  केलेली आहे. 

मनपा या . सीए/का व/१५८/२०१९ व द.१२/०२/२०१९ Empanelment म य े मे.शशी भ ू अँ ड 
असोिसए स यांचा समावेश आहे. म.ेशशी भ ूअँ ड असोिसए स याचंी क प स लागार हणून 
नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.५०% (post 

tender activity)  कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या २.०० % 
फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७८०       वषय मांक – ३२ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ह ेका/ था/४९४/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० संत तुकारामनगर येथे यशवंतराव च हाण 
मृती णालय कायरत आहे. सदर ठकाणी चौ या मज यावर ल वॉडचे एम.सी.ए. मानांकनानुसार 

अ ावत प दतीने नुतनीकरण करणे, तसेच  मा.नगरसद य व वै क य वभाग यांची मागणी आहे. 
सबब सदर कामास क प स लागार हणून ACTUAL Architecture यांची िनयु  करणे आव यक 
आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणुन करावया या कामा या या ीम य े तुत कामांचे 
पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pre 
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tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) काम ेकरावी लागणार आहेत. याक रता 
थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची दर सुची द.२४/०८/२०२० रोजी माग व यात 

आ या सोबत जोडले या तुलना मक त या माणे ACTUAL Architecture यांनी १.९७% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े व वध क पासाठ  क प 
स लागार हणुन ACTUAL Architecture यांची िनयु  केलेली आहे. मनपा या .सीई/ट एस/०४ 
/१९३/२०२०  व द.२३/०९/२०२० अ वय ेकेले या Empanelment म य ेACTUAL Architecture यांचा 
समावेश आहे. तावात नमुद कामांसाठ  ACTUAL Architecture याचंी क प स लागार हणून 
नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४७% (post 

tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९७% 
फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७८१       वषय मांक – ३३ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – बांधकाम व अनिधकृत 
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  . बांप/१/का व/२२४/२०२० द.०३/१२/२०२० 
       वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील अ, ब, क, ड ई, फ, ग व ह या े य   
               कायालयाअंतगत अनिधकृत बांधकामांवर व अित मणावर कारवाई करणेकामी  
               व वध कारची यं साम ी पुर वणे (२०२०-२१) 
       वषय .३३ चा वचार द.२३/१२/२०२० चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७७८२       वषय मांक – ३४ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – जशुके., से.२३ 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जशुके/ व/१/१२६/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून – 

              पंप हाउससाठ  िन वदा .५/१-१८/१९ नुसार मे.शुभम उ ोग यांना कामाचा आदेश  
पापु/०६/का व/१७०/०१८ दनांक २८/०९/२०१८ अ वये १२ मह न ेकालावधी कर ता पंप हाऊसचे 
चालन करणेचे काम देणेत आलेले होते. सदर काम हे महसूली कारातील व पाणी पुरवठा ा 
अ याव यक सेवेत मोडत असून कामास नुकतेच मा. थायी सिमती सभा ठराव .६६७४ 
द.१७/२/२०२० अ वये दनांक ३०/०४/२०२० पयत मुदतवाढ देणेत आलेली होती. सदर 
कामाकर ता नवीन पंप चालना या कामा या िन वदा मागवून वकृती अंतीम क न आदेश 
दे या या कायवाह स लागणारा कालावधी वचारात घेवून वेळोवेळ  आव यकते माणे मुदतवाढ 
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देणेत आलेली असून यापुढ ल माण े आहेत. थम मुदतवाढ मा. थायी सिमती सभेने ठराव 
.५९३५ द.२७/११/२०१९ दनांक ३१/१२/२०१९ पयत, दुसर मुदत वाढ ठराव .६२८७ द.८/१/२०२० 

अ वय े दनांक ३१/१/२०२० पयत, ितसर  मुदतवाढ ठराव .६६७४ द. १७/२/२०२० अ वय े दनांक 
३०/४/२०२० पयत व चौथी मुदतवाढ ठराव .६९९१ द.४/५/२०२० अ वय े दनांक ३१/१०/२०२० पयत 
िमळालेली होती. िन वदा .३/५०-२०२०/२१ (अ. .४७,४८,४९,५०) (१ ते ४ काम)े दनांक ९/६/२०२० 
रोजी िस  करणेत आली होती. चारह  कामां या िन वदांना उ सफुत ितसाद िमळालेनंतर िन वदा 
वकृती कायवाह ंतगत अस े दसून आले क , काह  िन वदाकारांनी िन वदा दर भरताना िन वदा अट  

शत  नुसार कामगारां या पी.एफ. आकारात िन वदा भरतेवेळ  कोरोना संसग काळात झालेली घट 
वचारात घेतली नाह . यामुळे िन वदा वकृती कायवाह  िनणय घे यास वलंब होत असून अ ाप 
िन वदा वकृती कायवाह  अंितम झालेली नाह . पंपचालना या चाल ूकामाची मुदत द.३१/१०/२०२० 
रोजी संपु ात येत असून द.१/११/२०२० पासून संपूण शहरातील ठक ठकाणी असले या प या या 
पा याचे वतरण वना य यय राखणेसाठ  पंप चालनाचे कामकाज चाल ू ठेवणे अ याव यक आहे. 
यासाठ  ता वत केल े माणे िन वदा वकृती कायवाह  पूण होणेस अंदाज े३ म हने लागतील अस े
ा  ध न मुळ सदर चाल ू कामास पु हा अंदाज े तीन म हने कालावधी हणजेच दनांक 

१/११/२०२० पासून दनांक ३१/१/२०२१ पयत मुदत वाढ घेणे म ा  होणार आहे. सदर काम हे 
चाल ूिन वदा दरानुसार व स या कामकर त असणा-या एज सी यांजकडून क न यावयाचे झा यास 
सदर तीन म हने मुदतवाढ कालावधी कर ता र. .१६,५४,९९१/- इतका खच अपे त आहे. सदर 
कामावर होणारा वाढ व खचहा पंप चालना या पुढ ल कालावधीसाठ  परंतु ाच आिथक वषातील 
नवीन कामाकर ता ठेव यात आले या तरतूद तून करण े संयु क ठरत अस यामुळे या माण े
कायवाह  करणेतयेईल. तसेच चालनाचे काम करणारे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांना तीन म हनेवाढ  
व मुदती कर ता पंपाचे चालनासंबंधी वचारणा केली असता यांनी काम कर यास यांचेकड ल 
दनांक २८/१०/२०२० या प ा वय े लेखी संमती दली असून कं ाट  कामगार कमान वेतन 
काय ा या अंमलबजावणीसाठ  कामाचे आदेश द याचे दनांकापासून शासनाकडून वेळोवेळ  लागू 
झालेली वेतन दरवाढ कं ाट  कामगारास देणेकर ता यांस वेतन फरक र कम वाढ व मुदतवाढ चे 
कालावधीसाठ  िमळणेबाबत कळ वले आहे. मनपा या कामगार क याण वभागाकड ल 

.काक/३/का व/२१३/२०२० द.११/८/२०२० चे प ानुसार दर सहा म ह यांनी कं ाट  कामगारां या 
वेतनामधे शासनाकडून वेळोवेळ  के या जाणा-या वेतनवाढ  माणे वेतनवाढ चा फरक सव वभागांनी 
कं ाट  कामगारांना अदायगी करणेत यावी अस ेकळ वलेले आहे. तसेच मा. आयु  यांचेकड ल आदेश 

.काक/३/का व/९४/२०२० द.१२/२/२०२० अ वय ेसु ा कमान वेतन काय ाची अंमलबजावणी करणे 
संबंधी कळ वणेत आलेले आहे. यानुसार मे. शुभम उ ोग यांची मागणी कं ाट  कामगार काय ानुसार 
रा त ठरत अस याने तावात नमूद माणे वेतन फरकाची र कम अदा करण ेआव यक आहे. 
सबब सदर कामा कर ता द.१/११/२०२० पासून दनांक ३१/१/२०२१ पयत तीन म ह या कर ता अदा 
करावयाचा पंप चालन खच र. .१६,५४,९९१/- (अ र  र. .सोळा लाख चौप न हजार नऊशे ए या नव 
फ ) व कमान वेतन काय ानुसार, (भ व यातील सुधा रत दरा नुसार) मुदत वाढ या कालावधीतील 
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वेतन फरकाची होणार  र कम या माणे येणा-या वाढ व खचास व सुधार त करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , सदर कामास द.०१/११/२०२० ते 
३१/०१/२०२१ पयत ३ म हने मुदतवाढ दे यास व र. .१६,५४,९९१/- इत या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७८३       वषय मांक – ३५ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – जशुके., से.२३ 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जशुके/ व/१/१२७/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंप हाउससाठ  िन वदा .५/२-१८/१९ नुसार मे.शुभम उ ोग यांना कामाचा आदेश  
पापु/०६/का व/१७१/२०१८ दनांक २८/०९/२०१८ अ वये १२ मह न ेकालावधीकर ता पंप हाऊसचे 
चालन करणेचे काम देणेत आलेले होते. सदर काम हे महसूली कारातील व पाणी पुरवठा ा 
अ याव यक सेवेत मोडत असून कामाची मूळ मुदत दनांक ३०/०९/२०१९ पयत होती. सदर 
कामाकर  तीन नवीन पंप चालना या कामा या िन वदा मागवून वकृती अंतीम क न आदेश 
दे या या कायवाह  सलागणार कालावधी वचारात घेवून वेळोवेळ  आव यकते माणे मुदतवाढ देणेत 
आलेली असून यापुढ ल माणे आहेत. थम मुदतवाढ मा. थायी सिमती सभेने ठराव .५९३६ द. 

२७/११/२०१९ दनांक ३१/१२/२०१९ पयत, दुसर मुदतवाढ ठराव .६२८८ द.८/१/२०२० अ वय े दनांक 
३१/१/२०२० पयत, ितसर  मुदतवाढ ठराव .६६६९ द.१७/२/२०२० अ वय े दनांक ३०/४/२०२० पयत 
व चौथी मुदतवाढ ठराव .६९९२ द.४/५/२०२० अ वय े दनांक ३१/१०/२०२० पयत िमळालेली होती. 
िन वदा ३/५०-२०२०/२१ (अ. .४७,४८,४९,५०) (१ ते ४ काम)े दनांक ९/६/२०२० रोजी िस  करणेत 
आली होती. चारह  कामां या िन वदांना उ सफुत ितसाद िमळालेनंतर िन वदा वकृती 
कायवाह अतंगत अस े दसून आले क , काह  िन वदा कारांनी िन वदा दर भरताना िन वदा अट  शत  
नुसार कामगारां या पी.एफ. आकारात िन वदा भरतेवेळ  कोरोना संसग काळात झालेली घट वचारात 
घेतली नाह . यामुळे िन वदा वकृती कायवाह  िनणय घे यास वलंब होत असून अ ाप िन वदा 
वकृती कायवाह  अंितम झालेली नाह . पंप चालना या सदर चाल ूकामाची मुदत द.३१/१०/२०२० 

रोजी संपु ात येत असून द.१/११/२०२० पासून संपूण शहरातील ठक ठकाणी असले या प या या 
पा याचे वतरण वना य यय राखणेसाठ  पंप चालनाचे कामकाज चाल ू ठेवणे अ याव यक आहे. 
यासाठ  ता वत केले माणे िन वदा वकृती कायवाह  पूण होणसे  अंदाज े३ म हने लागतील असे 
ा  ध न मुळ सदर चाल ूकामास पु हा अंदाजे तीन म हने कालावधी हणजेच दनांक १/११/२०२० 

पासून दनांक ३१/१/२०२१ पयत मुदतवाढ घेणे म ा  होणार आहे. सदर काम हे चाल ू िन वदा 
दरानुसार व स या कामकर त असणा-या एज सी यांजकडून क न यावयाचे झा यास सदर तीन 
म हने मुदतवाढ कालावधी कर ता र. .१६,४३,७६१/- इतका खच अपे त आहे. सदर कामावर होणारा 



28 
 

 

वाढ व खच हा पंप चालना या पुढ ल कालावधीसाठ  परंतु ाच आिथक वषातील नवीन कामाकर ता 
ठेव यात आले या तरतूद तून करण ेसंयु क ठरत अस यामुळे या माणे कायवाह  करणेत येईल. 

तसेच चालनाचे काम करणारे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांना तीन म हन ेवाढ व मुदती कर ता पंपाचे 
चालनासंबंधी वचारणा केली असता यांनी काम कर यास यांचेकड ल दनांक २८/१०/२०२० या 
प ा वये लेखी संमती दली असून कं ाट  कामगार कमान वेतन काय ा या अंमलबजावणीसाठ  
कामाचे आदेश द याचे दनांकापासून शासनाकडून वेळोवेळ  लाग ू झालेली वेतन दरवाढ कं ाट  
कामगारास देणेकर ता यांस वेतन फरक र कम वाढ व मुदतवाढ चे कालावधीसाठ  िमळणेबाबत 
कळ वले आहे. मनपा या कामगार क याण वभागाकड ल .काक/३/का व/२१३/२०२० द. ११/८/२०२० 
चे प ानुसार दर सहा म ह यांनी कं ाट  कामगारां या वेतनाम ये शासनाकडून वेळोवेळ  के या 
जाणा-या वेतनवाढ  माणे वेतनवाढ चा फरक सव वभागांनी कं ाट  कामगारांना अदायगी करणेत 
यावी अस े कळ वलेल े आहे. तसेच मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . काक/३/का व/९४/२०२० 
द.१२/२/२०२० अ वय ेसु ा कमान वेतन काय ाची अंमलबजावणी करणेसंबंधी कळ वणेत आलेले 
आहे. यानुसार मे.शुभम उ ोग यांची मागणी कं ाट  कामगार काय ानुसार रा त ठरत अस याने 
खालील त यात दश व या माण ेवेतन फरकाची र कम अदा करण ेआव यक आहे. सबब सदर 
कामाकर ता दनांक १/११/२०२० पासून दनांक ३१/१/२०२१ पयत तीन म ह याकर ता अदा करावयाचा 
पंप चालन खच र. .१६,४३,७६१/- (अ र  र. .सोळा लाख ेचाळ स हजार सातशे एकस  फ ) व 
कमान वेतन काय ानुसार, (भ व यातील सुधा रत दरानुसार) मुदतवाढ या कालावधीतील वेतन 
फरकाची होणार  र कम या माणे येणा-या वाढ व खचास व सुधार त करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , सदर कामास द.०१/११/२०२० ते 
३१/०१/२०२१ पयत ३ म हने मुदतवाढ दे यास व र. .१६,४३,७६१/- इत या खचास मा यता देणते 
येत आहे 

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

ठराव मांक – ७७८४       वषय मांक – ३६ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – जशुके., से.२३ 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जशुके/ व/१/१२८/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंप हाउससाठ  िन वदा .५/३-१८/१९ नुसार मे.शुभम उ ोग यांना कामाचा आदेश 
.पापु/०६/का व/१७२/२०१८ द.२८/०९/२०१८ अ वये १२ मह न ेकालावधी कर ता पंप हाऊसचे 

चालन करणेचे काम देणेत आलेले होते. सदर काम हे महसूली कारातील व पाणी पुरवठा ा 
अ याव यक सेवेत मोडत असून कामाची मूळ मुदत दनांक ३०/०९/२०१९ पयत होती. सदर 
कामाकर ता नवीन पंप चालना या कामा या िन वदा मागवून वकृती अंतीम क न आदेश 
दे या या कायवाह स लागणारा कालावधी वचारात घेवून वेळोवेळ  आव यकते माणे मुदतवाढ 
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देणेत आलेली असून यापुढ ल माण े आहेत. थम मुदतवाढ मा. थायी सिमती सभेने ठराव 
.५९३७ द.२७/११/२०१९ दनांक ३१/१२/२०१९ पयत, दुसर मुदतवाढ ठराव .६२८९ द.८/१/२०२० 

अ वय े दनांक ३१/१/२०२० पयत, ितसर  मुदतवाढ ठराव .६६७० द. १७/२/२०२० अ वय े दनांक 
३०/४/२०२० पयत व चौथी मुदतवाढ ठराव .६९९३ द. ४/५/२०२० अ वय े दनांक ३१/१०/२०२० 
पयत िमळालेली होती. िन वदा .३/५०-२०२०/२१ (अ. .४७,४८,४९,५०) (१ ते ४ काम)े दनांक 
९/६/२०२० रोजी िस  करणेत आली होती. चारह  कामां या िन वदांना उ सफुत ितसाद 
िमळालेनंतर िन वदा वकृती कायवाह अतंगत अस े दसून आले क , काह  िन वदाकारांनी िन वदा दर 
भरताना िन वदा अट  शत  नुसार कामगारां या पी.एफ. आकारात िन वदा भरतेवेळ  कोरोना संसग 
काळात झालेली घट वचारात घेतली नाह . यामुळे िन वदा वकृती कायवाह  िनणय घे यास 
वलंब होत असून अ ाप िन वदा वकृती कायवाह  अंितम झालेली नाह . पंप चालना या सदर चाल ू
कामाची मुदत द.३१/१०/२०२० रोजी संपु ात येत असून द.१/११/२०२० पासून संपूण शहरातील 
ठक ठकाणी असले या प या या पा याचे वतरण वना य यय राखणेसाठ  पंप चालनाचे कामकाज 
चाल ूठेवणे अ याव यक आहे. यासाठ  ता वत केल े माण ेिन वदा वकृती कायवाह  पूण होणेस 
अंदाज े३ म हने लागतील अस े ा  ध न मुळ चाल ूकामास पु हा अंदाज ेतीन म हने कालावधी 
हणजेच दनांक १/११/२०२० पासून दनांक ३१/१/२०२१ पयत मुदतवाढ घेण े म ा  होणार आहे. 

सदर काम हे चाल ू िन वदा दरानुसार व स या कामकर त असणा-या एज सी यांजकडून क न 
यावयाचे झा यास सदर तीन म हन े मुदतवाढ कालावधी कर ता र. .१५,९८,१४९/- इतका खच 

अपे त आहे. सदर कामावर होणारा वाढ व खच हा पंप चालना या पुढ ल कालावधीसाठ  परंतु ाच 
आिथक वषातील नवीन कामाकर ता ठेव यात आले या तरतूद तून करण ेसंयु क ठरत अस यामुळे 
या माणे कायवाह  करणेत येईल. तसेच चालनाचे काम करणारे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांना तीन 

म हनेवाढ  व मुदती कर ता पंपाचे चालना संबंधी वचारणा केली असता यांनी काम कर यास 
यांचे कड ल दनांक २८/१०/२०२० या प ा वये लेखी संमती दली असून कं ाट  कामगार कमान 

वेतन काय ा या अंमलबजावणीसाठ  कामाचे आदेश द याचे दनांकापासून शासनाकडून वेळोवेळ  
लागू झालेली वेतन दरवाढ कं ाट  कामगारास देणे कर ता यांस वेतन फरक र कम वाढ  व 
मुदतवाढ चे कालावधीसाठ  िमळणेबाबत कळ वल ेआहे. मनपा या कामगार क याण वभागाकड ल 

.काक/३/का व/२१३/२०२० द.११/८/२०२० चे प ानुसार दर सहा म ह यांनी कं ाट  कामगारां या 
वेतनाम ये शासनाकडून वेळोवेळ  के या जाणा-या  वेतनवाढ  माणे वेतनवाढ चा फरक सव 
वभागांनी कं ाट  कामगारांना अदायगी करणेत यावी अस े कळ वलेले आहे. तसेच मा.आयु  
यांचेकड ल आदेश .काक/३/का व/९४/२०२० द.१२/२/२०२० अ वय े सु ा कमान वेतन काय ाची 
अंमलबजावणी करण ेसंबंधी कळ वणेत आलेले आहे. यानुसार मे.शुभम उ ोग यांची मागणी कं ाट  
कामगार काय ानुसार रा त ठरत अस याने तावात नमूद माणे वेतन फरकाची र कम अदा 
करण ेआव यक आहे .सबब सदर कामाकर ता दनांक १/११/२०२० पासून दनांक ३१/१/२०२१ पयत 
तीन म ह या कर ता अदा करावयाचा पंप चालन खच र. .१५,९८,१४९/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
अ या नव हजार एकशे एकोणप नास फ ) व कमान वेतन काय ानुसार, (भ व यातील सुधा रत 
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दरानुसार) मुदतवाढ या कालावधीतील वेतन फरकाची होणार  र कम या माणे येणा-या वाढ व 
खचास मा यता िमळणेस व या माणे मे.शुभम उ ोग यांचेशी सुधार त करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , सदर कामास द.०१/११/२०२० ते 
३१/०१/२०२१ पयत ३ म हने मुदतवाढ दे यास व र. .१५,९८,१४९/- इत या खचास मा यता देणेत 
येत आहे 

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

ठराव मांक – ७७८५       वषय मांक – ३७ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – जशुके., से.२३ 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जशुके/ व/१/१२९/२०२०, द.०२/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंप हाउससाठ  िन वदा .५/४-१८/१९ नुसार मे.शुभम उ ोग यांना कामाचा आदेश 
.पापु/०६/का व/१७३/२०१८ दनांक २८/०९/२०१८ अ वये १२ मह न े कालावधी कर ता पंप 

हाऊसचे चालन करणेचे काम देणेत आलेले होते. सदर काम हे महसूली कारातील व पाणी पुरवठा 
ा अ याव यक सेवेत मोडत असून कामाची मूळ मुदत दनांक ३०/०९/२०१९ पयत होती. सदर 

कामाकर ता नवीन पंप चालना या कामा या िन वदा मागवून वकृती अंतीम क न आदेश 
दे या या कायवाह स लागणारा कालावधी वचारात घेवून वेळोवेळ  आव यकते माणे मुदतवाढ 
देणेत आलेली असून यापुढ ल माण े आहेत. थम मुदतवाढ मा. थायी सिमती सभेने ठराव 
.५९३८ द.२७/११/२०१९ दनांक ३१/१२/२०१९ पयत, दुसर मुदतवाढ ठराव .६२९० द.८/१/२०२० 

अ वय े दनांक ३१/१/२०२० पयत, ितसर  मुदतवाढ ठराव .६६७१ द.१७/२/२०२० अ वय े दनांक 
३०/४/२०२० पयत व चौथी मुदतवाढ ठराव .६९९४ द.४/५/२०२० अ वय े दनांक ३१/१०/२०२० पयत 
िमळालेली होती. िन वदा .३/५०-२०२०/२१ (अ. .४७,४८,४९,५०) (१ ते ४ काम)े दनांक ९/६/२०२० 
रोजी िस  करणेत आली होती. चारह  कामां या िन वदांना उ सफुत ितसाद िमळालेनंतर िन वदा 
वकृती कायवाह अतंगत अस े दसून आले क , काह  िन वदाकारांनी िन वदा दर भरताना िन वदा 

अट  शत  नुसार कामगारां या पी.एफ. आकारात िन वदा भरतेवेळ  कोरोना संसग काळात झालेली 
घट वचारात घेतली नाह . यामुळे िन वदा वकृती कायवाह  िनणय घे यास वलंब होत असून 
अ ाप िन वदा वकृती कायवाह  अंितम झालेली नाह . पंप चालना या चाल ू कामाची मुदत 
द.३१/१०/२०२० रोजी संपु ात येत असून द.१/११/२०२० पासून संपूण शहरातील ठक ठकाणी 
असले या प या या पा याचे वतरण वना य यय राखणेसाठ  पंप चालनाचे कामकाज चाल ूठेवण े
अ याव यक आहे. यासाठ  ता वत केले माणे िन वदा वकृती कायवाह  पूण होणेस अंदाज े३ 
म हने लागतील अस े ा  ध नमुळ चाल ूकामास पु हा अंदाज ेतीन म हने कालावधी हणजेच 
दनांक १/११/२०२० पासून दनांक ३१/१/२०२१ पयत मुदतवाढ घेणे म ा  होणार आहे. सदर काम 
हे चाल ू िन वदा दरानुसार व स या कामकर त असणा-या एज सी यांजकडून क न यावयाचे 
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झा यास सदर तीन म हन ेमुदतवाढ कालावधी कर ता र. .१३,०९,४०९/- इतका खच अपे त आहे. 
सदर कामावर होणारा वाढ व खच हा पंपचालना या पुढ ल कालावधीसाठ  परंतु ाच आिथक 
वषातील नवीन कामाकर ता ठेव यात आले या तरतूद तून करण े संयु क ठरत अस यामुळे 
या माणे कायवाह  करणेत येईल. तसेच चालनाचे काम करणारे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांना तीन 

म हने वाढ व मुदती कर ता पंपाचे चालना संबंधी वचारणा केली असता यांनी काम कर यास 
यांचेकड ल दनांक २८/१०/२०२० या प ा वये लेखी संमती दली असून कं ाट  कामगार कमान 

वेतन काय ा या अंमलबजावणीसाठ  कामाचे आदेश द याचे दनांकापासून शासनाकडून वेळोवेळ  
लागू झालेली वेतन दरवाढ कं ाट  कामगारास देणेकर ता यांस वेतन फरक र कमवाढ  व मुदतवाढ  
चे कालावधीसाठ  िमळणेबाबत कळ वल े आहे. मनपा या कामगार क याण वभागाकड ल . 

काक/३/का व/२१३/२०२० द. ११/८/२०२० चे प ानुसार दर सहा म ह यांनी कं ाट  कामगारां या 
वेतनाम ये शासनाकडून वेळोवेळ  के या जाणा-या वेतनवाढ  माण े वेतनवाढ चा फरक सव 
वभागांनी कं ाट  कामगारांना अदायगी करणेत यावी अस े कळ वलेले आहे. तसेच मा.आयु  
यांचेकड ल आदेश .काक/३/का व/९४/२०२० द.१२/२/२०२० अ वय े सु ा कमान वेतन काय ाची 
अंमलबजावणी करण ेसंबंधी कळ वणेत आलेले आहे. यानुसार मे.शुभम उ ोग यांची मागणी कं ाट  
कामगार काय ानुसार रा त ठरत अस याने खालील त यात दश व या माण े वेतन फरकाची 
र कम अदा करण े आव यक आहे. सबब सदर कामाकर ता दनांक १/११/२०२० पासून दनांक 
३१/१/२०२१ पयत तीन म ह याकर ता अदा करावयाचा पंप चालन खच र. .१३,०९,४०९/- (अ र  र. . 
तेरा लाख नऊ हजार चारशे नऊ फ ) व कमान वेतन काय ानुसार, (भ व यातील सुधा रत 
दरानुसार) मुदतवाढ या कालावधीतील वेतन फरकाची होणार  र कम या माणे येणा-या वाढ व 
खचास मा यता व म.ेशुभम उ ोग यांचेशी सुधार त करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , सदर कामास द.०१/११/२०२० ते ३१/०१/२०२१ पयत 
३ म हने मुदतवाढ दे यास व र. .१३,०९,४०९/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे 

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

ठराव मांक – ७७८६       वषय मांक – ३८ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.झामाबाई बारण े      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/ह ेका/का व/४९८/२०२०, द.०३/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात भाग ३० आनंदवन काटेव ती 
येथे मनपाचे अनेक शौचालय आहेत. सावजिनक शौचालयाचे वारंवार दु ती करावी लागते. 
दु ती या कामात संडास भांडे बदलण,े दरवाजे बदलणे, लं बंग कामकरण,े पट ंग करणे, संडास लॉक 
भोवती पे हर लॉक बस वण,े काँ टकरण,े टॉयलेटम ये द यांग व लहान मुलांसाठ  रेलींग बस वणे 
इतर थाप य वषयक कामे करावी लागतात. याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची 
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नेमणूक करणे कर ता मा.अित.आयु -२ यां या द.२०/१०/२०२० या मंजुर तावानुसार व 
सुचनेनुसार  द.२१/१०/२०२० ते द.२८/१०/२०२० दर यान र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन 
लाख फ ) कोटेशन माग व यात आले आहेत. यानुसार मे. ा क शन यांचेकडून ९.५०% 
कमी इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची काम ेकेलेली आहेत 
व स या काह  काम े गतीपथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक 
मागणीनुसार सेवा दलेली आहे . सबब, याकामी म.े ा क शन यांची नेमणुक क न 
याकर ता (९.५०% कमी) एवढा दर ा  झालेला आहे. सदर कामाचा खच (र. .३,००,०००/- चे 

मयादेत) ह भागातील व छ भारत या लेखािशषागत करणेत येणार आहे. तर  ा  झाले या 
दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण कामा या हणज ेर. .३,००,०००/-  र कम ेपैक  ९.५०% कमी या 
दरान े हणजेच र. .२,७१,५००/- (अ र  र. .दोन लाख ए काह र हजार पाचशे फ ) पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे यावर ल व तू व सेवाकर अदा क न बील 
अदायगी करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७८७       वषय मांक – ३९ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/ह ेका/का व/४९९/२०२०, द.०३/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात भाग ३० फुगेवाड  येथे 
मनपाचे अनेक शौचालय आहेत. सावजिनक शौचालयाचे वारंवार दु ती करावी लागते. दु ती या 
कामात संडास भांडे बदलण,े दरवाजे बदलण,े लं बंग काम करण,े पट ंग करणे, संडास लॉक भोवती 
पे हर लॉक बस वण,े काँ ट करण,े टॉयलेटम ये द यांग व लहान मुलांसाठ  रेलींग बस वणे इतर 
थाप य वषयक कामे करावी लागतात. याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक 

करण ेकर ता मा.अित.आयु -२ यां या द.२०/१०/२०२० या मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार 
द.२१/१०/२०२० ते द.२८/१०/२०२० दर यान र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) 
कोटेशन माग व यात आले आहेत. यानुसार मे. ा क शन यांचेकडून ९.००% कमी इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे.  यांनी यापुव  देखील अशा कारची काम े केलेली आहेत व स या 
काह  काम े गती पथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा 
दलेली आहे . सबब, याकामी मे. ा क शन यांची नेमणुक क न याकर ता (९.००% कमी) 
एवढा दर ा  झालेला आहे. सदर कामाचा खच (र. .३,००,०००/- चे मयादेत) ह भागातील व छ 
भारत या लेखािशषागत करणेत येणार आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण 
कामा या हणज े र. .३,००,०००/-  र कम े पैक  ९.००% कमी या दरान े हणजेच र. .२,७३,०००/- 

(अ र  र. .दोन लाख याह र हजार फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदा 
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अट  माणे यावर ल व तू व सेवाकर अदा क न बील अदायगी करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७७८८       वषय मांक – ४० 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/ह ेका/का व/४९७/२०२०, द.०३/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात भाग ३० कासारवाड  येथे 
मनपाचे अनेक शौचालय आहेत. सावजिनक शौचालयाचे वारंवार दु ती करावी लागते. दु ती या 
कामात संडास भांडे बदलण,े दरवाजे बदलण,े लं बंग काम करण,े पट ंग करणे, संडास लॉक भोवती 
पे हर लॉक बस वण,े काँ ट करण,े टॉयलेटम ये द यांग व लहान मुलांसाठ  रेलींग बस वणे इतर 
थाप य वषयक कामे करावी लागतात. याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक 

करण ेकर ता मा.अित.आयु -२ यां या द.२०/१०/२०२० या मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार 
द.२१/१०/२०२० ते द.२८/१०/२०२० दर यान र. .३,००,०००/-(अ र  र. .तीन लाख फ ) 
कोटेशन माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.एस.एस.ए टर ायझेस यांचेकडून ९.२०% कमी 
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची काम े केलेली आहेत व 
स या काह  काम े गतीपथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणी नुसार 
सेवा दलेली आहे . सबब, याकामी मे.एस.एस.ए टर ायझेस यांची नेमणुक क न याकर ता (९.२०% 
कमी) एवढा दर ा  झालेला आहे. सदर कामाचा खच (र. .३,००,०००/- चे मयादेत) ह भागातील 
व छ भारत या लेखािशषागत करणेत येणार आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता 

एकूण कामा या हणज े र. .३,००,०००/-  र कम े पैक  ९.२०% कमी या दरान े हणजेच 
र. .२,७२,४००/- (अ र  र. .दोन लाख बाह र हजार चारशे फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे यावर ल व तू व सेवाकर अदा क न बीलअदायगीस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७७८९       वषय मांक – ४१ 
दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.सुवणा बुड       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुग े

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/ह ेका/का व/५००/२०२०, द.०३/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पं.िचं.मनपा या ह े ीय थाप य वभागांतगत काय े ात भाग ३० दापोड  येथे मनपाचे 



34 
 

 

अनेक शौचालय आहेत. सावजिनक शौचालयाचे वारंवार दु ती करावी लागते.दु ती या कामात 
संडास भांडे बदलण,े दरवाजे बदलण,े लं बंग काम करणे, पट ंग करणे, संडास लॉक भोवती पे हर 
लॉक बस वण,े काँ ट करण,े टॉयलेटम ये द यांग व लहान मुलांसाठ  रेलींग बस वणे इतर 
थाप य वषयककामे करावी लागतात. याक रता थाप य वभागामाफत ठेकेदार यांची नेमणूक 

करण ेकर ता मा.अित.आयु -२ यां या द.२०/१०/२०२० या मंजुर तावानुसार व सुचनेनुसार 
द.२१/१०/२०२० ते द.२८/१०/२०२० दर यान र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) 
कोटेशन माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.पांडुरंग ए टर ायझेस यांचेकडून १०.००% कमी 
इतका लघु म दर ा झालेला आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची काम े केलेली आहेत व 
स या काह  काम े गतीपथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार 
सेवा दलेली आहे . सबब, याकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस यांची नेमणुक क न याकर ता (१०.००% 
कमी) एवढा दर ा  झालेला आहे. सदर कामाचा खच (र. .३,००,०००/- चे मयादेत) ह भागातील 
व छ भारत या लेखािशषागत करणेत येणार आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता 

एकूण कामा या हणज े र. .३,००,०००/-  र कम े पैक  १०.००% कमी या दरान े हणजेच 
र. .२,७०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख स र हजार फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे यावर ल व तू व सेवाकर अदा क न बील अदायगीस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७७९०       वषय मांक – ४२ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – ह े य, थाप य 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/५०२/२०२०, द.०३/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .३२ सांगवी मधील  आनंदनगर भागात 
महापािलकेचा जलतरण तलाव अ त वात आहे सदर ठकाणी तलाव आ छा दकरण करण ेतसेच 
तलावाचे आधूिनक प दतीने नुतनीकरण करण,े तसेच प रसरातील मैदान वकिसत करण ेक रता 
मा.नगरसद य व डा वभाग यांची मागणी आहे. सबब सदर कामास क प यव थापन 
स लागार हणून मे. कमया असोिसए स यांची िनयु  करण े आव यक आहे. सदर कामांसाठ  
क प यव थापन स लागार  हणुन करावया या कामा या या ीम य े तुत कामांचे पुवगणक 

प  तयार करण े व िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देख रेख करण े इ. िन वदापुव (Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (post tender activity) काम ेकरावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य 
वभागामाफत क प यव थापन स लागार यांची दर सुची द.२४/०८/२०२० रोजी माग व यात 
आ या सोबत जोडले या तुलना मक त या माण ेमे. कमया असोिसए स यांनी १.९०% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े व वध क पासाठ  क प 
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यव थापन स लागार हणुन मे. कमया असोिसए स यांची िनयु  कर यात येत आहे. मनपा या 
.सीए/का व/३५/२०१८ व द.२८/११/२०१९ अ वय े केले या Empanelment म य े मे. कमया 

असोिसए स यांचा समावेश आहे. तसेच मा.आयु  यांनी सदर नेमणूक बाबत द.२८/११/२०१९ या 
तावा ारे  मंजूर  दे यात आलेली आहे. उपरो  बाबीचा वचार करता सदर कामांसाठ  म.े कमया 

असोिसए स याचंी क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव 
०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४०% (post tender activity) सव करासह नेमणूक 
करणेस व क प खचा या १.९०% फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७७९१       वषय मांक – ४३ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – इ े य, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .इ े/ था/का व/८७७/२०२०, द.०४/१२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       “इ” वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ   भाग .७ भोसर  येथील अंकुशराव 
नाटयगृहाचे नुतनीकरण करण े व अनुषंिगक कामे करणेकामी शासक य मा यता 
र. .२०,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका सभा सिमती ठराव .५७५ द.१३/१०/२०२० चे 
अ वये एक त अंदाज प काअंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क 

या वैिश यपूण अस यान े भाग .७ भोसर  येथील अंकुशराव नाटयगृहाचे नुतनीकरण करण े 

व अनुषंिगक काम ेकरणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न 
िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करण,े कामाची देखरेख करण े इ. िन वदापुव (Per Tender) व 
िन वदा प ात (Post Tender Activity) काम े करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य 
वभागामाफत क प स लागार यांची शहर अिभयंता यां या मंजुर नुसार दर द.२६/१०/२०२० रोजी 
माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे. कमया असोिसएटस यांचेकडून १.९९% इतका लघु म दर 
ा  झालेला आहे. तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पा या दैनं दन कामावर 

देखरेख करण,े िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करण े इ. िन वदा प ात काम े करण े हे 
चोखपणे होण ेआव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन काम े व क पाची काम े होणेक रता सदर 
क पास िन वदा प ात कामांवर ल क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. सदर कामासाठ  

मे. कमया असोिसए स यांची िन वदा प ात कामा क रता नेमणूक करणेत यावी अस ेमत आहे. 

यांनी यापूव  देखील अशा कारची काम ेकेलेली आहेत व स या काह  काम े गती पथावर आहेत. 

यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणी नुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार तां क 
या कामाव न य  जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने सबब, याकामी 

मे. कमया असोिसए स यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा.आयु सो। यांनी शासन 
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िनणय मांक संक ण २०१८/ . .५४/न व-१६ या द.०४/०६/२०१८ या अंमलबजावणी बाबत 
काढले या द.१९/१०/२०१८ या प रप कानुसार मा य ठरावापे ा कमी दरान े (१.९९ %) ा  झालेला 
आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.९९% (०.५०% िन वदापूव + १.४९ 
िन वदा प ात) या दरान ेफ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७७९२       वषय मांक – ४४ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.सुवणा बुड       अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/का व/२३८/२०२०, द.०३/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       सन २०२०-२१ या अंदाज प कात पान ३५१ अ. .१६१  या कामाचे नांव- “ पंपळे िनलख 

आ. .३७४ येथे उ ानाची उवर त थाप य वषयक काम ेकरण.े” व या नावान ेकामाचा आदेश देणेत आलेला 
असून  अंदाज प कात याकामाचे नावान े दुसरे उपिशषक पंपळे िनलख येथील बाणेर पुलाजवाळ ल 

मोक या जागेत उ ान वकिसत करण.े ट पा-२” याचा पान .३५१ चा अ. .१६२ असा आहे. एकाच 

कामाचे दोन उपिशषक अंदाजप कात आलेमुळे पान .३५१ चा अ. .१६२ या कामासाठ  सन २०२०-२१ 
उपल ध तरतुद सन २०२०-२१ या अंदाजप कात पान .३५१ चा अ. .१६१ या कामाकर ता वग करण 

करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.  
कामाचे नाव लेखािशष 

पान 
. 

अनु. 
. 

सन २०२०-
२१ चा मुळ 

अंदाज 

वग करण व 
आव यकतेनुसार 

सन २०२०-२०२१ या सुधा रत 
अंदाजप कात लागणार  तरतूद 
हणजेच (५+६=८ कंवा ५-

७=८) वाढ घट 

१ २  ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ 
पंपळे िनलख आ.क.३७४ येथे 
उ ानाची उवर त थाप य वषयक 
कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 

३५१ १६१ १३०००००० १००००००० ० २३०००००० 

२ 

पंपळे िनलख येथील बाणेर 
पुलाजवळ ल मोक या जागेत उ ान 
वकिसत करणे. ट पा-२ 

थाप य 
उ ान 

३५१ १६२ १००००००० ० १००००००० ० 

 एकुण र कम पय े    २३०००००० १००००००० १००००००० २३०००००० 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – ७७९३       वषय मांक – ४५ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४९७/२०२०, द.०४/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे िनसग कवी ब हणाबाई चौधर  ा ण सं हालय या ठकाणी पशुवै क या अिभनामाचे 

पदावर हंगामी (ता पुर या)  व पात ६ म हन ेकालावधीसाठ  मानधनावर काम करणा-या डॉ. ी.घन याम 

मोहन पवार यांना दरमहा र. .४५,०००/-  माणे दनांक १३/०३/२० ते द.१२/०९/२० पयत नेमणूक करणेत 

आली होती. तसेच  दनांक १७/०९/२० ते द.१६/११/२० पयत पशुवै क यापदावर २ म हन ेमुदतवाढ देणेत 

आली आहे. तथा प पदवीधर मतदार संघाची िनवडणूक ची आंचारस हता पाहता, डॉ. ी.घन याम मोहन पवार 

यांची  पशुवै क या अिभनामाचे पदावर  न याने पुढ ल िनयु  होईपयत यांची  सेवा खं डत क न,  

पशुवै क या मानधनाचे पदावर  फेर िनयु  देणेस मा.आयु  यांनी मा यता दली आहे. सदर फेरिनयु  

कालावधीसाठ  ित महा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) माणे यांना मानधन 

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

---------- 
 
ठराव मांक – ७७९४       वषय मांक – ४६ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/४९८/२०२०, द.०४/१२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१९-२० काम मांक ९ अ वय े
मनपाचे ‘ब’ व ‘ग’ े य कायालयाअंतगत भाग मांक २२ व २३ मधील व वध उदयाने देखभाल 
व संर ण  करणे कामाबाबत मे.जी.बी.एंटर ायजेस या ठेकेदारांची िन वदा र. .७४,५६,८००/- (अ र  
र. . चौ-याह र लाख छप न हजार आठश फ )  पे ा -२७.०७% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने 
दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .५४,३८,२४४/- (अ र  र. .चौप न लाख अडोतीस हजार 
दोनश च वचेाळ स फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन 
करारनामा क नकाम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७९५       वषय मांक – ४७ 

दनांक – १६/१२/२०२०       वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/१२५८/२०२०, द.०४/१२/२०२० 
       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. 
-------------- 

 
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/१२८२/२०२० 

     दनांक –१८/१२/२०२०  
 

                                                      
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

       पंपर  - ४११ ०१८. 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/६५१/२०२० द.२७/११/२०२० वषय .२४ चे लगत) 
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