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

कायप का मांक – १५० 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०४/१२/२०१९                         वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.०४/१२/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 
                            

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

४. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५. मा.ल ढे न ता योगेश 

६. मा.खानोलकर ा महेश 

७. मा.च धे आरती सुरेश 

८. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

९. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१०. मा.पंकज द ा य भालेकर 

११. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

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

 
          या िशवाय मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास 
जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, 
मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय 
अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, 
मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक 
आयु , मा.गाडेकर, मा.दांगट – .सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, 
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.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुब,े 
मा.देशमुख, मा.वाघुंडे, मा.रामगुडे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  पशुवै क य अिधकार ,  
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मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.बहुरे – शासन अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  
PMPML, मा.गावडे – मु य अ नशमन अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------    

  अ)  दनांक १३/११/२०१९ (द.ु२.३० वा.), द.२२/११/२०१९ (द.ु२.१५ वा.) व   

            द.२७/११/२०१९ (द.ु२.०० वा.) रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४७) 
            चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

         आ)    दनांक २०/११/२०१९ (द.ु२.३० वा.) व २२/११/२०१९ (द.ु२.३० वा) व   

            द.२७/११/२०१९ (द.ु२.१५ वा.) रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४८) 
                   चा सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

       ई)    दनांक २७/११/२०१९ रोजी (द.ु२.३० वा.) झाले या सभेचा (कायप का .१४९) 
                   चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

(सभागृहात ग धळ) 
---------- 

    

खालील  माणे  सुचना  मांडणेत  आली. 
 

 

सुचक – मा. राज  गावडे                               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
 
 

            दापोड  येथील दुघटनेत मृ युमुखी पडलेले अ नशामक वभागातील कमचार वशाल 
जाधवव ठेकेदारावर ल कामगार नागेश जमादार तसेच व ुत वभागातील कायकार  अिभयंता 
एकनाथ पाट ल यांचे नुकतेच द:ुखद िनधन झाले आहे. आज या सभेत यांना दांजली अपण 
करणेत येवून बुधवार द.०४/१२/२०१९ ची मा. थायी सिमतीची सभा बुधवार द.११/१२/२०१९ 
रोजी द.ु०२.१५ वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 

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

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

 

सभापती - बुधवार द.०४/१२/२०१९ ची मा. थायी सिमतीची सभा बुधवार द.११/१२/२०१९    
              रोजी  द.ु०२.१५ वा. पयत तहकुब करणेत येत आहे.  
 

           (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
सभापती 

 थायी सिमती 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १५० 
(सभावृ ांत) 

( द.०४/१२/२०१९ द.ु२.३० ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ११/१२/२०१९                         वेळ – दुपार  ०२.१५ वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची तहकूब सभा बुधवार 
द.११/१२/२०१९ रोजी दुपार  ०२.१५ वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 
                            

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

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.च धे आरती सुरेश 

१०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

११. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

१२. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१३. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१४. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

१५. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 
          या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास 
जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, 
मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय 
अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , 
मा.दांगट – .सहा यक आयु , मा.पाट ल - ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  
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( थिमक िश ण), मा.मुंढे - .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), 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.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, 
मा.गलबले, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुब,े मा.पवार, मा.देशमुख, 
मा.सेठ या, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.रामगुडे - कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – 
कामगार क याण अिधकार , मा.बहुरे – शासन अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार , हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
                   (कु.आरोह  राम गगे हने सी.बी.एस.ई. रा ीय ितरंदाजी पधम ये सुवण पदक िमळ वले    
                   ब ल ितचा मा. थायी सिमती यावतीने मा.सभापती, थायी सिमती व मा.आयु  यांचे    
                   ह ते स कार कर यात आला.) 

---------- 
 

 
ठराव मांक - ५९६६      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९५८/१९ द.१३/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/6/2019-20 अ वये दापोड  भाग .३० 
र या या कडेने नवीन रबर मो डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.िशवगंगा क शन 
िन.र. .37,48,996/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार नऊशे शहा नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,90,841/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,90,841/- पे ा 34.67% कमी हणजेच 
र. .24,11,226/- + रॉय ट  चाजस र. .8,904/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .24,69,380/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ५९६७      वषय मांक – ०२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९५९/१९ द.१३/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/2/2019-20 अ वये कासारवाड  मु य 
र या या कडेने कनारा हॉटेल येथे गटरची कामे करणेकामी मे.िशवगंगा क शन 
िन.र. .29,97,336/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार तीनशे छ ीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,40,320/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,40,320/- पे ा 33.99% कमी हणजेच 
र. .19,40,905/- + रॉय ट  चाजस र. .11,166/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण 
र. .19,97,921/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९६८      वषय मांक – ०३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९६०/१९ द.१३/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/5/2019-20 अ वये भाग .३० दापोड  
गावठाणात पावसाळ  गटर करणेकामी मे.िशवगंगा क शन िन.र. .29,97,462/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार चारशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,36,206/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,36,206/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .19,38,190/- + रॉय ट  
चाजस र. .15,406/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .19,99,446/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पहाता 
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ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९६९      वषय मांक – ०४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय  
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९७२/१९ द.१३/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/7/2019-20 अ वये भाग .३० 
कासारवाड  मधील र या या कडेने इंटरलॉ कंग लॉक बस वणेकामी मे.रामचं  ए टर ायझेस 
िन.र. .29,96,671/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार सहाशे ए काह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,41,485/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,41,485/- पे ा 34.02% कमी हणजेच 
र. .19,40,792/- + रॉय ट  चाजस र. .5,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .19,95,978/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९७०      वषय मांक – ०५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . े ीय/आ/४/का व/४७२/१९ द.१५/११/१९ 

            मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचाराच घेवून  –   

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाचे अंतगत इ े ीय कायालया या 
काय े ातील भाग ३, ४, ५ व ७ मधील ५५ लॉक ४२४ िसटस सावजिनक शौचालय व   
मुता-यांची यां क प दतीने व मनु यबळादारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती 
करणेकामाचा मा.आयु  सो. यांचेकड ल दनांक ०२/०१/२०१८ चा ताव मा य कर यात आला. 
(िन.नो. .४/२०१८-२०१९) अ वये िन वदा र. .३५,८१,९५२/- (अ र  र. .प तीस लाख 
ए याऐंशी हजार नऊशे बाव न फ ) एक वष कालावधीसाठ  िस द करणेत आलेली होती. 
मे.महाल मी वंयरोजगार सेवा सं था यांनी िन वदा र कमे या ३५% कमी दराने हणजेच 
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र. .२३,२८,२६९/- दर ित िसटस ित माहे र. .४५८/- वकृत करणेत आलेला आहे. मे 
महाल मी वंयरोजगार सेवा सं था या सं थेस दे यात आले या कामाची मुदत द.११/१०/२०१८ 
ते १०/१०/२०१९ अखेर होती. सदर िन वदेची मुदत द.१०/१०/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
िन वदा .२/२०१९-२०२० तयार कर यात आलेली होती. परंतु मा.आरो य वैदय कय अिधकार  
यांचेकड ल प  .आमुका/२/का व/३५८/२०१९ दनांक ३०/८/२०१९ अ वये  िन वदाम ये बदल 
करणे व ३ वषासाठ  िन वदा काढ यात यावी असे नमुद कर यात आलेले आहे. या अनुषंगाने 
वेळेत िन वदा तयार होणार नस याने व वधानसभा िनवडणुक आचारसंह ता लागु होणार 
अस याने उ  कामासाठ  ३ मह ने कालावधी अथवा न वन िन वदा या पुण होईपयत सदर 
कामास मुदत वाढ िमळणेकामी ताव सादर क न दनांक ०९/०९/२०१९ रोजी मा.आयु  सो. 
यांनी मंजुर  दे यात आलेली आहे. यानुसार मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सं था यांची ठेकेदार 
हणुन द.०१/१०/२०१९ ते १०/०१/२०२० पयत मुदतवाढ ३ मह ने कालावधी अथवा न वन 

िन वदा या तयार पुण होईपयत येणा-या अंदाजे  . .५,८२,०६७/- (अ र  र. .पाच लाख 
याऐशंी हजार सदुस  फ ) अथवा य  होणा-या खचास काय र मा यता देणबेाबत 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील कामाक रता र. .५,८२,०६७/- (अ र  
र. .पाच लाख याऐंशी हजार सदुस  फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९७१      वषय मांक – ०६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/९७३/१९ द.१६/११/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/4/2019-20 अ वये भाग .६ मधील 
चौकांचे सुशोिभकरण करणेकामी मे.गायकवाड संकेत रामदास िन.र. .37,42,172/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख बेचाळ स हजार एकशे बाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .36,79,729/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .36,79,729/- पे ा 2.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 
चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.46% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .36,06,134/- + रॉय ट  चाजस र. .17,243/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .45,200/- = एकुण र. .36,68,577/- 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 



8 
 

देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९७२      वषय मांक – ०७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभा/५/का व/९८४/१९ द.१६/११/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            पंपर  िचंचवड मनपा या यशंतराव च हाण मृती णालयातील संगणकाक रता २५० नग 

माय ोसॉ ट लायस स खरेद कामी क  शासना या ग हमट ई-माकट लॆस वर GeM Bid 

No.GEM/2019/B/299283 िस द क न माग व यात आले या िन वदांम ये मे.रामया टे नॉलॉजीज, 

पुण ॆयांनी सादर केलेले िन वदा दर र. .२०,३८२=४९ ती लायस स हे लघु म ा  झाले असुन वकृत 

कर यात आले  आहेत. यानुसार यशंतराव च हाण मृती णालयातील संगणकाक रता माय ोसॉ ट 

लायस स मे.रामया टे नॉलॉजीज, पुण ॆ यां याकडून यांनी सादर केले या दरानुसार करारनामा क न 

खरेद  करणेस व खरेद  हॊणारा खच एकूण र. .५०,९५,६२२=५० (अ र  र. . प नास लाख पं या नव 
हजार सहाशे बावीस आ ण प नास पैसे फ ) ला मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९७३      वषय मांक – ०८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य BRTS  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ BRTS/६४५/१९ द.३०/११/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/5/2019-20 अ वये जमा-३१, बला हॉ पीटल 

र याचे आव यक ठकाणी पॅचवक प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एम पी धो े क शन 

िन.र. .1,24,44,321/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख च वेचाळ स हजार तीनशे एकतीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,23,65,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,23,65,241/- पे ा 26.80% कमी हणजेच 

र. .90,51,356/- + रॉय ट  चाजस र. .47,380/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,700/- = एकुण 

र. .91,30,436/- 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 
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माण े

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९७४      वषय मांक – ०९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – वायसीएमएच टेशनर  भांडार 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/१२८/२०१९   

       द.२१/११/१९ 

            मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून  –   

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यशवंतराव च हाण मृती णालयातील लॉ  

उपकरणाचा वापर क न मनपा दवाखाना/ णालयातील िलनन(कपडे) धुलाई करणेकामी 
ई.िन.सु. .०६/२०१९-२० अ वये िन वदा िस द क न माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  ् 
िन वदेम ये  मे साई सेवा एंटर ायजेस, पंपर  यांनी सादर केलेली अ. .०१ ते १६ बाबींचे तीन 
वषाकर ता िलनन धुलाईकामी एकुण र. .२,१०,६४,२२४/- लघु म असलेने दर वकृत कर यात 
आले आहेत. यानुसार मे.साई सेवा एंटर ायजेस, यांनी सादर केले या मनपा या यशवंतराव 
च हाण मृती णालयातील लॉ  उपकरणाचा वापर क न मनपा दवाखाना/ णालयातील 
िलनन (कपडयाचे) धुलाईचे ा  लघु म दरानुसार पुढ ल तीन वषासाठ  र. .२,१०,६४,२२४/- 
एवढा खच अंदाजे अपे त असुन सदरचा खच  अंदाजप क य खच र. .२,५०,००,०००/- पे ा 
१५.७४ ट केन ेकमी आहे. यानुसार सोबतचे जोडले या िलनन(कपडे) धुलाईचे लघु म दरानुसार 
पुढ ल तीन वषासाठ  र. .२,१०,६४,२२४/- (अ र  र. .दोन कोट  दहा लाख चौस  हजार दोनशे 
चोवीस फ ) अथवा या या आिथक वषात िलनन धुलाईसाठ  होणा-या य  खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत 
वषयातील कामाक रता र. .२,१०,६४,२२४/- (अ र  र. .दोनकोट  दहा लाख चौस  हजार दोनशे 
चौवीस फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९७५      वषय मांक – १० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०४३/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/10/2019-20 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील सुदशनगर प रसर व इतर ठकाणी 
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आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .37,49,981/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,35,095/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,35,095/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .27,35,210/- + 
रॉय ट  चाजस र. .14,886/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,50,096/- 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 याचेंबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ५९७६      वषय मांक – ११ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय  
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०४०/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/6/2019-20 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील तुळजाईव ती, ववेकनगर प रसर इतर ठकाणी 
आव यकतेनुसार  जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .44,99,744/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार सातशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,83,390/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,83,390/- पे ा 27.51% कमी हणजेच 

र. .32,50,009/- + रॉय ट  चाजस र. .16,354/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,66,363/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ५९७७      वषय मांक – १२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय  
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०४१/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/11/2019-20 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील आनंदनगर, दळवीनगर व वजय नगर प रसरात  

आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .44,99,645/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार सहाशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,82,021/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,82,021/- पे ा 26.77% कमी हणजेच 

र. .32,82,184/- + रॉय ट  चाजस र. .17,624/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,99,808/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९७८      वषय मांक – १३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०४२/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/4/2019-20 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील काळभोरनगर, मोहननगर प रसर,  व इतर 
ठकाणी आव यकतेनुसार  जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .44,99,997/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे स या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,83,381.36 वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,83,381.36 पे ा 28.77% कमी हणजेच 
र. .31,93,513/- + रॉय ट  चाजस र. .16,616/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,10,129/- 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 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९७९      वषय मांक – १४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/२३८/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/2/2019-20 अ वये भाग .१६ म ये कवळे व 
मामुड  येथील नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे कऱणेकामी मे.एच.ड .असोिसए स 
िन.र. .79,35,322/- (अ र  र. .एकोणऐंशी लाख प तीस हजार तीनशे बावीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .78,57,628/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .78,57,628/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 

र. .55,01,125/- + रॉय ट  चाजस र. .60,194/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,500/- = एकुण 
र. .55,78,819/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९८०      वषय मांक – १५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – ह े ीय, थाप य  
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ था/७८३/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            भाग .२० संत तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम. हॉ पीटल मधील ओ.पी.ड , 
कॉ पले स MICR नॉ सनुसार व OT रनो हेशनची उवर त कामे करणेकामी  मे.शिश भू अँ ड 
असोिसए स याचंी स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender 

activity) व िन वदा प चात १.५०% (post tender activity) कामांसाठ  क प यव थापन 
स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या २.००% फ  अदा करणेस मा यता देणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक - ५९८१      वषय मांक – १६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/११११/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/110/2019-20 अ वये पंपर  िचंचवड 
शहारातील पाणी नमुने य त सं थे माफत तपासणी क न घेणेकामी मे.अनु का फूड अँ ड वॉटर 
टे टंग लेबोरेट रज  िन.र. .34,71,450/- (अ र  र. .चौतीस लाख एकाह र हजार चारशे प नास  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,71,450/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,71,450/- पे ा 18.3% 

कमी हणजेच र. .28,36,175/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .28,36,175/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९८२      वषय मांक – १७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९९५/२०१९ द.२६/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/40/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 
कासारवाड  येथील हंदवी चौक व आजुबाजू या प रसरात पे ह ंग लॉक वषयक कामे करणेकामी 
मे.आरंभ क शन कं. िन.र. .29,99,025/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न वया  नव हजार 
पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,40,164/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,40,164/- पे ा 
31.53% कमी हणजेच र. .20,13,130/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,250/- = एकुण र. .20,71,991/- 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 
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कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९८३      वषय मांक – १८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९९६/२०१९ द.२६/११/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/27/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 
मु य र यांवर ल फुटपाथची व पे ह ंग लॉक वषयक कामे करणेकामी मे.िशवगंगा क शन 
िन.र. .59,97,017/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख स या नव हजार सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,37,873/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,37,873/- पे ा 34.45% कमी हणजेच 

र. .38,92,276/- + रॉय ट  चाजस र. .9,894/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .39,51,420/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५९८४      वषय मांक – १९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/६३६/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ      
(1 ते 12) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक - ५९८५      वषय मांक – २० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – इ े ीय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/४६७/२०१९ द.२५/११/१९ 

            मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते ७) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 

 
ठराव मांक - ५९८६      वषय मांक – २१ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/१००२/२०१९ द.२८/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/1/2019-20 अ वये भाग .३० 
कासारवाड  म ये टॉम वॉटसची कामे करणेकामी मे.ए.आर.ए टर ायझेस िन.र. .29,96,060/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,45,405/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,45,405/- पे ा 32.27% कमी हणजेच र. .19,94,923/- + रॉय ट  
चाजस र. .4,806/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .20,45,579/- 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 ंनसुार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ५९८७      वषय मांक – २२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/१००३/२०१९ द.२८/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/3/2019-20 अ वये कासारवाड  द  मं दर 
येथे र या या कडेला गटर करणेकामी मे.ए.आर.ए टर ायझेस िन.र. .29,98,080/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,43,890/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,43,890/- पे ा 32.27% कमी हणजेच र. .19,93,897/- + रॉय ट  चाजस 
र. .8,339/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .20,48,086/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ५९८८      वषय मांक – २३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  द.२७/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            भाग .११ मधील पुणानगर येथील से. .18 CDC मधील मोकळ  जागा .४ पयटन 
क ा या धत वर वकिसत कर याचे व ुत वषयक कामे करणेकामी स लागार िनयु  करणेस 
मे.वै णवी इले क स क सलट सी पंपर  यांना िन वदापुव ०.५% व िन वदा प ात ०.३९% 
असे एकूण ०.८९% या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ५९८९      वषय मांक – २४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – ब े ीय, व ुत 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  . व/ब े/जिन/१७९/२०१९ द.१९/११/२०१९ 

            मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            आकुड  रे वे टेशन ते बा केट ीज पयतचा २४ मी. ं द र ता अबन ट डझाईन 
नुसार वकसीत करणे या कामातील व ुत वषयक कामे करणेकामी  मे.कंपास क स टंसी 
इंगीनी रंग से विसस- पुणे ४११०६१ यांचे ०.८९ ट के हे दर सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे 
नािमका सुची म ये (Empanel) म ये समा व  आहे. सदर कामाची स लागार फ .०.८९  ट के 
दराने अदा करणेत येईल. अंदाजप क कामातील पानांक   ४३ अनु मांक ५० नुसार .र. २५ कोट  

शासक य मा यता उपल ध आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजे एकूण .र.३,४८,०४,४५७/-  इतका 
खच अपे त आहे याअ वये स लागारा या ०.८९ ट के   दरा माणे स लागाराला एकूण अंदाजे  

.र.३,०९,८००/- (अ र  र. .तीन लाख नऊ हजार आठशे फ )  इत या रकमेची फ  अदा करणे 
आव यक राह ल. नािमका सुची तयार करतांना दले या सव अट  व शत  ा स लागार सं थेस 
बंधनकराक असतील. तर  तूत कामाकर ता मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- पुण े

४११०६१  यांची नेमणुक करणेस व ०.८९  ट के दराने फ अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९९०      वषय मांक – २५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – ब े ीय, व ुत 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  . व/ब े/जा/१७८/२०१९ द.१९/११/२०१९ 

            मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            आकुड  रे वे टेशन ते गु ार चौकापयतचा १८ मी ं द र ता अबन ट डझाईन 
नुसार वकिसत करणे या कामातील व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.कंपास क स टंसी 
इंगीनी रंग से विसस- पुणे ४११०६१ यांचे ०.८९ ट के हे दर सवात कमी असुन यांचे नाव मनपाचे 
नािमका सुची म ये (Empanel) म ये समा व  आहे. सदर कामाची स लागार फ .०.८९  ट के 
दराने अदा करणेत येईल. अंदाजप क कामातील पानांक   ४३ अनु मांक ५१ नुसार .र. २० कोट  

शासक य मा यता उपल ध आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजे एकूण .र.१,२३,४२,८५१/-  इतका खच 
अपे त आहे या अ वये स लागारा या ०.८९ ट के   दरा माणे स लागाराला एकूण अंदाजे  

.र.१,०९,८६०/-  (अ र  र. .एक लाख नऊ हजार आठशे साठ फ ) इत या रकमेची फ  अदा 
करणे आव यक राह ल. नािमका सुची तयार करतांना दले या सव अट  व शत  ा स लागार 
सं थेस बंधनकराक असतील. तर  तूत कामाकर ता मे. कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस 
पुण े४११०६१  यांची नेमणुक करणेस व ०.८९  ट के दराने फ अदा करणेस मा यता देणते येत 
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आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९९१      वषय मांक – २६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ –मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/६/का व/७०/१९ द.२८/११/१९ 

           मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे  –   

           यशवंतराव च हाण मृती णालया या श या वभागातील RMS कंपनी या नादु त 
सी-आम या (Sr.No.H1503153) दु तीसाठ  इ हटर हा पाट उ पा दत कंपनी या इं जिनयर या 
स हस रपोटनुसार बदलणे आव यक अस यामुळे मे. ी क शन, िनगड  यांनी खरेद  क न 
तो बदलून दला आहे.  यानुसार संबंिधत सी-आमचे अिधकृत AMC धारक मे. ी क शन, 

िनगड  यांचेकडून मनपा अिधिनयम अनुसुची  ड करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने खरेद  
कर यात आले या पाटसचे  एकूण र. .२,३०,१००/- (अ र  र. .दोन लाख तीस हजार शंभर फ ) 
चे बील अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माण े

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९९२      वषय मांक – २७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ –मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४८५/१९ द.२६/११/१९ 

           मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे  –   

      मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध बॅला ट सा ह य खरेद बाबत ई.िन वदा सु. .3/2019-

20 अ वये तीन िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  िन वदे अ वये ा  लघु म िन वदाधारक 
मे.श  फ सस ा.िल. यांचे बाब .1 चे एकुण लघु म दर र. .2,99,000/- हे अंदाजप क य 
एकुण र. .2,91,000/- पे ा +2.75% ने जा त आहेत. तथा प सदर सा ह याची व ुत वभागाची 
मागणी पहाता सदर दर हे उ ोग उजा कामगार वभाग यांचेकड ल द.1/12/2016 चे शासन िनणय 
िनयमावलीनुसार +10% माणा पे ा कमी अस याने व  बाब .2 चे एकुण लघु म दर 
र. .3,74,000/- हे अंदाजप क य एकुण र. .3,91,000/- पे ा -4.35% ने कमी आहेत. व बाब .3 

चे एकुण लघु म  दर र. .8,10,000/- हे अंदाजप क य एकुण र. .9,87,000/- पे ा -17.93% ने 
कमी आहेत. व बाब .4 चे एकुण लघु म दर र. .4,17,500/- हे अंदाजप क य एकुण 

र. .4,65,000/- पे ा -10.22% ने कमी आहेत.या माणे बाब .1,2,3 व 4 नुसार एकुण 04 बाबी 
सा ह यांचे ा  लघु म दर एकुण र. .19,00,500/- हे अंदाजप क य दर एकुण र. .21,34,000/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख चौतीस हजार फ ) पे ा -10.94% ने कमी अस याने वकृत 
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कर यात आले आहेत. यानुसार मे.श  फ सस ा.िल. यांचेबरोबर सदर कामाचा करारनामा 
क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ५९९३      वषय मांक – २८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ –मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४८६/१९ द.२६/११/१९ 

           मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे  –   

           मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध लॅ प सा ह य खरेद बाबत ई िन वदा 
.8/2019-20 अ वये तीन िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  ा  लघु म िन वदाकार मे श  
फ सस ा.िल. यांचे ा  लघु म बाब .1,3,4,5,7,8,9 व 10 एकुण 08 बाबी सा ह याचे दर एकुण 
र. .11,26,250/- हे अंदाजप क य दर  एकुण र. .14,63,800/- पे ा -23.06% ने कमी आहेत 

.मे.पायोिनयर से स यांचे ा  लघु म बाब .6 एकुण 01 बाबी सा ह याचे दर एकुण 
र. .1,20,000/- हे अंदाजप क य दर एकुण र. .1,28,800/- पे ा -6.83% ने कमी आहेत व 
मे.आ ा ॉपट ज यांचे ा  लघु म बाब .2 एकुण 01 बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .5,400/- हे 
अंदाजप क य दर एकुण र. .12,300/- पे ा -56.10% ने कमी आहेत. यानुसार एकुण 1 ते 10 

व वध लॅ प सा ह यांचे ा  लघु म दर एकुण र. .12,51,650/- हे अंदाजप क य दर एकुण 
र. .16,04,900/- पे ा -22.01% ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. 
यानुसार सदर लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ५९९४      वषय मांक – २९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/९९९/२०१९ द.२७/११/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/32/2019-20 अ वये भाग .९ मधील 
ना यांचे थाप य वषयक कामे करणे व सुशोिभकरण करणेकामी मे.िशवांक क शन 
िन.र. .99,99,982/- (अ र  र. .न या नव लाख न या नव हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .98,25,473/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .98,25,473/- पे ा 33.33% कमी हणजेच 
र. .65,50,643/- + रॉय ट  चाजस र. .1,29,609/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .44,900/- = एकुण 
र. .67,25,152/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
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यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९९५      वषय मांक – ३० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/६८८/२०१९  

       द.२७/११/२०१९ 

            मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            आरो य मु य कायालयाकड ल आरो य कायकार  अिधकार  यांचे वाहन .MH-14 AE-

8197 (म हं ा लोगन) या वाहनाचे टायर खराब झालेने नवीन यूबलेस टायस खरेद  करणेकामी 
मे.सीएट िल., पुणे यांचेकडून थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  केलेली आहेत. याकामी 
आले या य  खच र. .१७,४४०/- (अ र  र. . सतरा हजार चारशे चाळ स फ ) यास 
काय र मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९९६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – अ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/का व/४६७/२०१९ द.२७/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मौजे रावेत येथील महामंडळा या ह तील जागा १२.०० मी. ं द र याकर ता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ता यात देणेबाबतची मागणी महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाकडे 
महानगरपािलकेने केली होती. सदर मागणीस अनुस न े  यव थापक, म.औ. व.म., पुण-े३ यांनी 
महामंडळा या रावेत जलशु द करण क ांचे जागेतुन पयायी र याकर ता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस ह तांतर करावया या जागेचे े  ४९२६ चौ.मी. साठ  र. .६,५६,६३,६००/-  व 
नवीन कंुपन बांध यासाठ  व जलवाह नी या Concrete encasing साठ   र. .६२,९२,०००/- असे 
एकुण र. .७,१९,५५,६००/- इतक  र कम उप मु य लेखािधकार ,पुणे (Dy. CAO, MIDC, Pune) 

या नावाने धनाकष भरणा करणेबाबत कळ वले होते. महानगरपािलके या ता यात येणा-या र याचे 

े ावर र ता, नवीन कंुपन बांधणेचे व जलवाह नीला Concrete encasing करणे ह  कामे 
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महानगरपािलकेमाफत एकाच वेळ  िनवीदा िस द क न काम के यास सदर र याचा वापर 

नागर कांसाठ  खुला करणे महानगरपािलकेस श य होत असलेने नवीन कंुपन बांधणेचे/जलवाह नीला 
ाँक ट इनकेिसंग या साठ ची र. .६२,९२,०००/-र कम महामंडळास अदा न करता उवर त 

र. .६,५६,६३,६००/-यांस मा. थायी सिमती ठराव .५१०८ द.३१/०७/२०१९ नुसार मा यता घेऊन 

महामंडळास र कम अदा करणेत आलेली आहे. तसेच र याची जागा ह तातंर झालेनंतर र यालगत 

महामंडळाचे जागेस नवीन कंुपन बांधणे व concrete encasing करणे साठ  महानगरपािलकेकडुन िनवीदा 
मागवुन काम करणेत येईल असे महामंडळास कळ वणेत आलेले होते.  स थतीत े  यव थापक, 

म.औ. व.म., पुण-े३ यांचे प  या वभागास ा  झाले आहे. सदर प ानुसार महानगरपािलके या मागणीस 

अनुस न यांचे वभागाकड ल मु यालयास यांनी ताव सादर केला असता, मु यालयाने 

महानगरपािलकेकडुन नवीन कंुपन बांध याचा खच व जलवाह नी या Concrete encasing साठ चा खच 

वसुल कर याचे अट वर पयायी र याची जागा महानगरपािलकेस ह तांतर कर यास मंजूर  दलेली आहे. 

यास अनुस न नवीन कंुपन िभंत बांध याचा व जलवाह नी या सुर ततेसाठ  Concrete encasing 

कर ता येणारा खच र. .६२,९२,०००/- कायकार  अिभयंता, मऔ वमं, थाप य वभाग, िचंचवड, पुण े

(Executive Engineer, MIDC, Civil Dn, Chinchwad, Pune) या नावाने धनाकष भरणा केलेनंतर जागा 
ह तांतर त करणेबाबत पुढ ल कायवाह  करणेत येईल असे कळ वले आहे. परंतु थाप य वभागाकड ल 

लेखािशषावर उपरो  नमुद र कम उपल ध नसलेमुळे तावात नमूद माणे वाढ – घट क न सदरची 
र कम महारा  औ ोिगक महामंडळ यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .१२,९२,०००/-) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९९७      वषय मांक – ३२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – इ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  . था/इ े/का व/१०१५/२०१९ द.२७/११/२०१९ 

            मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            इ वभागीय  काय े तील सन २०१९-२० साठ  भाग .७ भोसर  गावठाणातील स ह नं १ 
म ये कब ड  िश ण क  वकिसत करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी अंदाजप क य 

र. .१०,००,००,०००/- इतक  महापािलका सभा सिमती ठराव .४१८ 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. सदर कामाचे कामाची देखरेख करण,े दैनं दनी तयार करण,े 

गुणव ा तपासणे. िन वदा ात (Post Tender Acticity)  कामे करावी लागणार आहेत. य़ाक रता 
थाप य वभागामाफत क प यव थापन  स लागार  यांची कायकार  अिभयंता यां य़ा मंजुर नुसार 

दरसुची द.०५/०९/२०१९. रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार मे.िनयोजन क सलटंट यांचेकडुन 

१.४८% इतका लघु म दर ा  झाला आहे. सदर क पासाठ  मनपा या पँनलवर मे.िनयोजन क सलटंट 

यांची नेयु  करणेत आलेली आहे. िनयोजन क सलटंट  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे कलेली 
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आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता सदर कामासाठ  मे.िनयोजन क सलटंट यांची क प यव थापन 

स लागार हणुन िन वदा ात  १.४८% (Post Tender Acticity) दराने सदर कामासाठ  क प 

यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९९८      वषय मांक – ३३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पाप/ु३३१/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            पंपर  िचंचवड शहरासाठ  भ व यातील लोकसं या अनुषंगाने शासनाने शासन िनणय व 

शु प क . बिसंआ २०१८/(३९१/१८)/िसं य(धो) मं ालय, दनांक २४/११/२०१८ अ वये भामा आसखेड 

धरणातून ६०.७९० द.ल.घ.मी. ित दन पाणी कोटा मंजूर झाला आहे. याअनुषंगाने मु य अिभयंता, 
जलसंपदा वभाग, पुण े यांनी पंपर  िचंचवड मनपास, प  मु.अ.(जसं)/(४४/२०१८) शा-८/१११ 
द.०७/०१/२०१९ व उप कायकार  अिभयंता,चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुण े यांचे कड ल प  

जा. ./चापा व/ ब.िसं/ शािसं/१५७९/सन २०१९ द.३०/०३/२०१९ अ वये ापन व इरादा प  दे यात आले 

आहे. याअनुषंगाने उपकायकार  अिभयंता, चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुण ेयांनी बगर िसंचन पाणी 
आर ाणापोट  दोन म ह याची पाणीप ट  इतक  अनामत र. .३३,५२,६१०/- व जलमापक यं ासाठ  

र. .५,६४,५८१/- व जलमापक यं ासाठ चे कंमती माणे १५% अित र  कायालयीन खच र. .८४,६८७/- 

चे वतं  धनादेश ारे जमा करणेबाबत महानगरपािलकेस मागणी केली आहे. तुत करणी मा. 
मु यमं ी महारा  रा य यांचे समवेत द.०८/०३/२०१९ रोजी मुंबई येथे झाले य़ा बैठक त पुण े

महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी भामा आसखेड धरण िसंचन पुन थापना 
खचापोट  भरावयाची र कम माफ करणेस व याऐवजी र. .१५ लाख ती हे टर दराने सदर पुनवसन 

खचापोट  क प त शेतक-यांस अदा करणेस िनणय झाला आहे. सदर करणी मनपाने 

द.१५/०६/२०१९ अ वये र. .२०.८७५ कोट  र कम मा.उप ज हािधकार , (पुनवसन) पुण ेयांना यापूव च 

जमा केलेली आहे. तसेच मा. ज हािधकार  (पुनवसन) पुण ेयांचे दनांक ०८/०८/२०१९ रोजी या प ा वये 

र. .१०.०० कोट  भामा आसखेड क प तां या पुनवसनापोट  मागणी केलेली आहे. तसेच बगर िसंचन 

पाणी आर ाणापोट  दोन म ह याची पाणीप ट  इतक  अनामत र. .३३,५२,६१०/- व जलमापक यं ासाठ  

र. .५,६४,५८१/- व जलमापक यं ासाठ चे कमती माणे १५% अित र  कायालयीन खच र. .८४,६८७/- 

चे वतं  धनादेश कायकार  अिभयंता, चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुण ेयांना भरणे व याअनुषंगाने 

भामा आसखेड धरणातील पाणी आर ण बाबत पाटबंधारे वभागाशी करारनामा शासन ापन मधील अट 

.१८ अ वये करणे आव यक आहे. सन मूळ २०१९-२० “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी” या 
लेखािशषाअंतगत अंदाजप क १ मधील अ. .१ पान .२६१ वर “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  

पा याचा अित र  ोत िन त करणे, यातील पाणीसाठा आर त करणे व तदनुषंिगक कामे करणे” 
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याकामा अंतगत र. .३७.५० कोट  तरतूद उपल ध आहे. उपकायकार  अिभयंता, चासकमान पाटबंधारे 
वभाग, पुण ेयांचे कड ल प  द.३०/०३/२०१९ अ वये अनामत र. .३३,५२,६१०/- व जलमापक यं ासाठ  

र. .५,६४,५८१/- व जलमापक यं ासाठ चे कंमती माणे १५% अित र  कायालयीन खच र. .८४,६८७/- 

चे वतं  धनादेशा ारे कायकार  अिभयंता, चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुण ेयांना अदा करणे तसेच 

मा. ज हािधकार (पुनवसन) पुण ेयांचे कड ल द.२६/०८/२०१९ रोजी या प ास अनुस न भामा आसखेड 

क प तां या पुनवसनापोट  मा. ज हािधकार  (पुनवसन)पुण े यांना र. .१०.०० कोट  अदा करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९९९      वषय मांक – ३४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – इ े ीय, व ुत 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/का व/४३७/१९ द.२९/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

                ‘इ’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  तावात नमूद कामांस मा.महापािलका सभा 
सिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता 
देणेत आलेली आहे. सदरची कामे तां क या वैिश यपुण अस याने सदर कामांचे िनयोजन 
करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना 
माणे िनयोजन करणे व व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करणे व िन वदा 

बन वणेसह कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post 

tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार 
यांची मा.आयु  सो. यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन 

नो. .इ े/ व/कोटे/२८१/२०१९-२० द.०८/०८/२०१९ अ वये दरप क माग व यात आले आहेत. 

यानुसार मे. डझाइन एस क स टंट, पुणे यांचेकडून िन वदापुव (Pre tender activity) कामासाठ  
०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) कामासाठ  ०.३५% असा एकुण ०.८५% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा 
कमी आहे. तांिञक या आराख या माणे काम क न घेण,े क पा या दैनं दन कामावर देखरेख 
करणे िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी करणे इ िन वदा पुव व िन वदा प ात कामे करणे 
हे चोखपण ेहोणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होणे क रता सदर 
क पास िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांकर ता क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक 

आहे सदर कामांसाठ  मे. डझाइन एस क स टंट, पुणे यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात 
कामाकर ता नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे 
केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  
आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे यानुसार सदरचे काम तां क या क न य  
जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे. डझाइन एस क स टंटस, पुणे यांची सदर 



24 
 

कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. तर , सदर कामासाठ  
मे. डझाइन एस क स टंटस, पुणे यांची स लागार हणुन नेमणुक होणेस, तसेच मा. थायी सिमती 
सभेची ठराव .४३२१ द.०५/०२/२०१९ व नािमकासुचीम ये एज सीचे नावाचा उ लेख मे. डझाइन 
क स टंट असा करणेत आला असुन याएवजी मे. डझाइन एस क स टंटस असा करणे या 
द ु तीस मा यता िमळणेस व ा  झाले या दरानुसार सदर कामांकर ता िन वदापुव (Pre tender 

activity) कामासाठ  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) कामासाठ  ०.३५% अशी 
एकुण ०.८५% या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ६०००      वषय मांक – ३५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – अ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ े/ था/का व/१४८/१९ द.२७/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            थाप य अ मु यालय या वभागाकड ल तावात नमूद माणे सन २०१९-२० या 
अंदाजप कातील भांडवली कामे या लेखािशषातुन ता वत कामांचे र. .६६,००,०००/-वग करण करणेस 

मा यता देणते येत आहे. (वाढ/घट र. .६६,००,०००/-) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ६००१      वषय मांक – ३६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य BRTS 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ BRTS/८३९/१९ द.१३/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

                थाप य बीआरट एस वभागाकड ल तावात नमूद वकास कामां या तरतुद त 
वाढ/घट करण ेआव यक आहे. तर  या माणे सन २०१९-२० या अंदाजप कातील तरतुद म ये 

वाढ/घट करणसे मा यता देणते येत आहे. (वाढ/घट र. .२३,००,०००/-) सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ६००२      वषय मांक – ३७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/९४५/१९ द.२७/११/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी व 

किन  िनवासी डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.११/११/२०१९  रोजीचे Walk In Interview  कर ता 
उप थीत उमेदवारांमधुन  २ व र  िनवासी व १ किन  िनवासी  उमेदवारांची  िनवड करणेस िशफारस 

केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या  २ व र  िनवासी व १  किन  िनवासी  
उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  िनयु  करणेस 

काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ६००३      वषय मांक – ३८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/९४४/१९ द.२७/११/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात िस द क न ा  

उमेदवारां या मुलाखती घेऊन याम ये िनवड झाले या १२ उमेदवारांना आदेश .वायसीएमएच/ 
७/का व/५१६/२०१९ द.०९/०९/२०१९ अ वये ता पुर या व पात सहा म हने कालावधीसाठ  
िनयु   देणेत आलेली आहे.  परंतु जा हरातीनुसार पुरेशा माणात उमेदवार उपल ध  न झा याने व 
जी पदे पुण मतेने भरली गेली नाह त अशी र   जागेकर ता द.११/११/२०१९ रोजी Walk In 

Interview घे यात आलेली  आहे. याम ये खालील  उमेदवारांची िनयु  करणेत आलेली  असून 
याचा तपशील पुढ ल माण-े 

 

अ.      क सलटंटचे नाव शै णक अहता   िनयु  पद 
वग/ 

िनवड 

मानधन  ती 
म हना र.  

नेमणुक कालावधी 

 १ डॉ. साद चं कांत भडांगे 
एम.बी.बी.एस 
ड . ह .ड  

 वचारोग एन.ट .सी ६००००/- द.२७/११/२०१९ ते 
द.०८/०३/२०२० 

२ डॉ.हषद भाकर झांबरे एम.बी.बी.एस 
वै कय अिधकार  
आय.सी.यु 

खुला ४५०००/- द.२७/११/२०१९ ते 
द.०८/०३/२०२० 
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               वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या 

तारखेपासून द.२७/११/२०१९ ते द.०८/०३/२०२० अखेर नेमणुक देणसे मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६००४      वषय मांक – ३९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – झो.िन.प.ु, थाप य 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .झोिनप/ु था/िन/का व/२३१/१९ द.२१/११/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा य झोिनप ु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ४) 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 ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनगारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 

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

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

ठराव मांक - ६००५      वषय मांक – ४० 

दनांक – ११/१२/२०१९       

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.िन कता कदम यांचा ताव –  

            मा.म हला व बाल क याण सिमती सभा ठराव .१३ द.२८/११/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब वणेत येणा-या म हला व बाल 

क याण योजनेअंतगत दरवष  पवनाथड  ज ेचे आयोजन कर यात येते. तर  सन २०१९-२० या आिथक 

वषासाठ  एच.ए. ाऊंड, पंपर / पी.ड य.ुड  ाऊंड, सांगवी यापैक  एका ठकाणी जानेवार  २०२० म ये 

प ह या अथवा दुस-या आठवडयाम ये आयोजन कर यास तसेच याकामी येणा-या खचास मा यता 
तसेच सदर ज े या आयोजनाकामी केले या उपल ध तरतुद मधून तरतुद कमी पड यास 

आव यकतेनुसार (नागरव ती वभागांतगत योजना) म हला व बाल क याण योजनेअंतगत इतर 

योजना काय मा या व तरतुद  मधून खच कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत मागणी असली तर , पवनाथड  ज ा २०१९ क रता र. .४५,००,०००/- (अ र  
र. .पंचेचाळ स लाख फ ) या मयादेत खच कर यास तसेच यापैका म हला बचत गटांक रता 
टॉल उभारणे क रता थाप य व व ुत वषयक कामाबाबत दर मागवून याबाबत या खचास 

मा यता घेवून याबाबतचा खच अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ६००६      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ११/१२/२०१९       

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.िन कता कदम यांचा ताव –  

       वषय - मा.म हला व बाल क याण सिमती सभा ठराव .१४ द.२८/११/२०१९  

वषय .४१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६००७      वषय मांक – ४२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/का व/१०१६/१९ द.२९/११/१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 29) 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
ठराव मांक - ६००८      वषय मांक – ४३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/का व/१०१५/२०१९  

       द.२९/११/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

       मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 10) 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक - ६००९      वषय मांक – ४४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/१/का व/१६९८/२०१९ द.३०/११/२०१९ 

       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे  –   

               नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
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वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०१०      वषय मांक – ४५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – इ े ीय, व ुत 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेक/ व/का व/४३८/२०१९ द.२९/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

       मे.िल म क स टंट ा.िल. यांची – 

१)  भाग .३ डुडुळगाव येथील गट .१८९ ते मोशी आळंद  र ता १७ मी. 
ड .पी. र ता वकिसत करणे ( व ुत वषयक कामे करण)े  

२) भाग .३ मोशी येथील गट . ७५ ते १३७ पयतचा ३० मी.ड .पी. 
र ता वकिसत करणे ( व ुत वषयक कामे करण)े. 

३) भाग .३ मोशी येथील पुणे नािशक र ता गट .५१ ते १५३ पयतचा 
१८ मी.ड .पी. र ता वकिसत करणे. ( व ुत वषयक कामे करण)े. 

४) भाग .३ डुडुळगाव येथील मोशी आळंद  र ता ते गट .२१२ पयतचा 
१८ मी.ड .पी. र ता वकिसत करणे या कामातील व ुत वषयक कामे 
करणे. 

              या कामास स लागार हणून नेमणूक करणे व िन वदा पुव (Pre Tender Activity) 

कामासाठ  ०.४७ % व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामासाठ  ०.४० % अशी एकूण 
०.८७ % या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ६०११      वषय मांक – ४६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य BRTS 
सूचक – मा.पंकज भालेकर     अनुमोदक – मा.राहूल कलाटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/६४४/१९ द.३०/११/२०१९ 

       वषय - देहु आळंद  या ३०.०० मी. ड .पी. र याचे थाप य वषयक दु तीचे कामे  
              करणेबाबत.  

वषय .४६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ६०१२      वषय मांक – ४७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/६५५/२०१९  

       द.३०/११/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .६/२४-२०१९-२० अ वये मे.टे कनोवा 
इ ा चर िन.र. .२८,७५,९५३/- (अ र  र. .अठठावीस लाख पं याह र हजार नऊशे ेप न 
फ ) पे ा २१.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करण े या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०१३      वषय मांक – ४८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/१११४/२०१९ द.२९/११/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/53/2019-20 अ वये दघी येथील जुनी व 
न वन पा याची टाक चे जागेत थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी (सन २०१९-

२०) मे. ी गणेश इंटर ायजेस  िन.र. .33,30,988/- (अ र  र. .तेहतीस लाख तीस हजार नऊशे 
अ याऐशंी   फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,21,727/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,21,727/- पे ा 
17.72% कमी हणजेच र. .27,33,117/- + रॉय ट  चाजस र. .9,261/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .27,42,378/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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यानंतर मा. सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 
 
 
 
         (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 

सभापती 
थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८  

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक - नस/३/का व/१६३२/२०१९ 

दनांक – १२/१२/२०१९ 
 
 
 

                                                 
(उ हास बबनराव जगताप)                                

   नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
             पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( .वायसीएमएच/भांडार/०२/का व/१२८/२०१९ द.२१/११/२०११ वषय .९ चे लगत) 
 

 
 
 



32 
 

( . व.मुका/८/का व/६३६/२०१९ द.२५/११/२०१९ वषय .१९ चे लगत) 
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( .ई ेका/िन-६/का व/४६७/२०१९ द.२५/११/२०१९ वषय .२० चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/९४५/२०१९ द.२७/११/२०१९ वषय .३७ चे लगत) 

 
 
 



37 
 

( .झोिनप/ु था/िन/का व/२३१/२०१९ द.२१/११/२०१९ वषय .३९ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/का व/१०१६/२०१९ द.२९/११/२०१९ वषय .४२ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/१०१५/२०१९ द.२९/११/२०१९ वषय .४३ चे लगत) 
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