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

कायप का मांक – २०७ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – १०/०२/२०२१                                वेळ – दु.०२.३० वा. 
 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक १०/०२/२०२१ 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.  

 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश  
३. मा.लांडगे राज  कसनराव 
४. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
५. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
६.    मा.कदम शिशकांत गणपत  
७.    मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
८.    मा.संतोष बबन कांबळे 
९.    मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१०.   मा.बुड सुवणा वकास 
११.   मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१२.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१३.   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.इंगळे, मा.चारटणकर, 
मा.िचतळे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.सवणे, मा.तांबे, 
मा.खाबडे, मा.लडकत – सह शहर अिभयंता,  मा.िशंदे, मा.दुवास, मा.देशमुख – सहा यक 
आयु ,  मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.पाट ल – ाचाय, औ. .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.कुलकण , मा.गलबले, मा.मोरे, 
मा.घुबे, मा.वाघंुडे, मा.काळे, मा.धुमाळ – कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशु वै कय 
अिधकार ,  मा.हराळे, मा.देशमुख, मा.पानसरे, मा.तावडे – शासन अिधकार  तथा भार  
े य अिधकार , मा.बहुरे, मा.कोळप – शासन अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक 

अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार , मा.माने- लेखािधकार  

PMPML हे अिधकार  उप थत होते.  
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
वषय .५३) पंपळे गुरव भाग .२९ मधील शेवंताबाई जगताप मनपा शाळेचे  

व तार करण करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे.  
वषय .५४) मोशी कचरा डेपोतील जु या डंपींग केले या कच-याची बयोमायिनंग करणे. 
वषय .५५) इ े य कायालयाचे काय े ातील औ णक धुर करण कर यासाठ  वॅन फॉग 

मिशन ठेवून कामकाज करणेसाठ  आव यक डझेलवर चालणारे ३ चाक  र ा 
टपो वाहनचालकासह भा याने घेणेबाबत.   

वषय .५६) सन २०१९-२०२० या वषातील संचटलन तूट व व वध कारचे पासेस पोट  
र कम अि म अदा करणेबाबत.  

वषय .५७) छ पती िशवाजी महाराज  समाज बोधन पव २०२१ व वध ठकाणी 
बोधना मक काय म करणेसाठ  येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.  

वषय .५८) व छ भारत अिभयान अंतगत नगरसद यांचा माहे माच २०२१ म ये ज मू व 
का मर येथे आयो जत करणेत येणा-या अ यास दो-या या खचास मा यता 
देणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव 

वषय .५९) ान योती सा व ीबाई फुले इमारतीतील दुस-या मज यावर उभार यात येणा-या 
सावजिनक वाचनालयाचे नावाबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा 

ताव 
वषय .६०) शासन वभागाकड ल वाहन वाटप धोरणाम ये पदांचा समावेश करणेस 

मा यता देणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव 
वषय .६१) म हला सबलीकरण कौश य वकास आ ण रोजगार िश ण क पासाठ  जागा 

उपल ध क न देणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव 
वषय .६२) मे. प सल मोशन अड हरटाय जंग पंपर  या सं थेस जा हरात उभारणेस 

मा यता देणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव 
वषय .६३) तुळापूर येथील ी.छ पती संभाजी महाराज बिलदान थळाला अथसहा य 

देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, 
मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव 

वषय .६४) ड मु यालयातील सन २०१९-२०२० चे सुधा रत व सन २०२०-२०२१ चे मुळ 
अंदाजप कातील वशेश योजना या लेखािशषकातील वकास कामां या 
तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत.- मा.आरती च ध,े मा.राज  लांडगे यांचा 

ताव 
वषय .६५) जुने तालेरा हॉ पटल पाडून न वन इमारत बांधणे या कामा या सुधा रत  

खचास मा यता िमळणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव 
वषय .६६) वाड .४ दघी येखील आर ण .२/१२२ म ये शाळा इमारत बांधणे 

याकामा या सुधा रत खचास मा यता िमळणेबाबत. मा.राज  लांडगे, 
मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव 

---------- 
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मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२०५) द.२७/०१/२०२१ द.ु२.३० वा.  
चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ८३६२                              वषय मांक – ०१ 
दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .लेखा/०३/का व/१७९/२०२०, द.२१/१०/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.अ य  व यव थापक य PMPML संचालक यांचे मागणीनुसार आँग ट २० पयत 

एकूण तूट र. .१८३.५८ कोट  पैक  ४०% माणे र. .७३.४३ कोट ची मागणी केली आहे. न वन 
बस खरेद साठ  सन २०२०-२१ म ये र. .९५.८३ कोट  एवढ  तरतूद उपल ध अस याने खास 
बाब हणून कोरोना या पा भूमीवर र. .४० कोट  (अ र  र. .चाळ स कोट  फ )सन २०२०-२१ 
या अपे ीत संचलन तूट पोट  अ ीम हणून अदा करावयाचे अस यास शासन िनणयाम ये 

नमूद के या माणे पीएमपीएमएल ने यां या आिथक ताळेबंदाचे लेखाप र ण मनपाच े मु य 
लेखाप र क यां या कडून संचलनतूट मा णत करणे आव यक आहे.  तथा प ए ल २०२० ते 

आँग ट २०२० या कालावधीतील अहवाल ा  झालेला नाह  तर  कोरोना या पा भूमीवर महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क)नुसार सन २०२०-२१  मधील तूट मधून समायोजन 

करावया या अट वर संचलन तूट ची र. .४० कोट (अ र  र. .चाळ स कोट  फ )अदा करावयाच े

अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३६३                              वषय मांक – ०२ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मभां/१५/का व/४६२/२०२०, द.०२/११/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व 

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  
केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना 
मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार 

एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे 
सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा 
केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन नमुद 
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केले या कालावधीम ये होणा-या र. .74,11,410/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अकरा हजार 
चारशे दहा फ ) चे खचास काय र मा यता व पुरवठादार मे. ाईट केट रंग स हसेस 
यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                

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

ठराव मांक – ८३६४                              वषय मांक – ३ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – फ े य 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .फ ेका/आ/२/का व/३/२०२१, द.१८/०१/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े य कायालयांचे काय े ातील सावजिनक 
शौचालयाचे व मुता-यांची यां क  प दतीने (पा याचे उ चदाब फवा-यां या सहा याने) व 
मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  मे.महष  वा मक  
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. द.१०/१२/२०२० पासुन ३ म हने कंवा न वन िन वदा 

या पुण हो याअगोदर जे अगोदर असेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ असुन याक रता 
एकुण र. .८,२२,८८२/- (अ र  र. .आठ लाख बावीस हजार आठशे याऐंशी फ ) व य  
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.                                                 

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

ठराव मांक – ८३६५                              वषय मांक – ४ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – पशुवै क य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .वै /०२/का व/३३१/२०२१, द.१३/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पशुवै क य वभागा दारे शहरातील मोकाट भट या कु यांची सं या िनयं त 
ठेवणेकर ता ान संतती िनयमन श ञ या काय म राब वणेकामी या ेञात काम करणा-या 
तसेच ऍिनमल वे फेअर बोड ऑफ इं डया यांचेकड ल न दणीकृत असले या सं थांची नेमणूक 
करणे तव ई-िन वदा सुचना .०८/२०१९-२०२० या िन वदेतील पा  सं था तसेच स थतीत 
कायरत सं था अनु मे १) मे.ऍिनमल वेलफेअर असोिशएशन, नवी मंुबई, २) मे.सोसायट  फॉर 
द. हेशन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनमल, लातुर व ३) मे.जे सी मीथ ऍिनमल वेलफेअर ट, 

सातारा यांना र. .९९९/- ित ान (नर/माद ) इत या लघु म दराने मा. थायी सिमती 
सभेकड ल ठराव .५६७० द.१८/०९/२०१९ अ वये आदेश .पवै/०२/का व/३२/२०२० 
द.१६/०१/२०२० रोजी कामकाज आदेश िनगत कर यात आले आहेत. सदर सं था या 
कामकाजाची मुदत द.१६/०१/२०२० रोजी संपत अस याने न वन सं थांची २ वष 
कालावधीकर ता नेमणुक करणेकामी ई-िन वदा सुचना .०२/२०२०-२१ िस द कर यात आली 
होती. सदर िन वदेच े िन वदाधारक सं या (Bids Submitted For Tenders) पा हली असता एकुण 
चार िन वदाधारकांनी सहभाग घेत याच े दसुन आले. फ  चार िन वदाधारकांनी सहभाग 
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घेत याने या यांत पुरेशी पधा होत नस याने पधा होणेकामी द.१२/०१/२०२१ द.ु०३.०० वा. 
पयत मा.अित र  आयु  (२) सो. यांच ेमा यतेने शु द प क िस द क न मुदतवाढ दे यात 
आलेली आहे. न वन सं था नेमणुक कामी कमान १ म हना कालावधी लागणार आहे. उ  ित ह  
सं थाच ेकामकाजाची मुदत द.१६/०१/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने कामकाजाची िनकड व 
त ार ंची सं या ल ात घेता यांच ेकामकाज बंद करणे श य नस याने तसेच न वन सं थांची 
नेमणुक करणेकामी नमुद केलेनुसार कमान १ म हना कंवा अिधक कालावधी लागणार आहे. 

यामुळे कायरत ित ह  सं थांना न वन सं थांची नेमणुक होईपयत स या या चिलत दराने 
हणजेच र. .९९९/- ित ान (नर/माद ) यापुव या करारना या या अट  व शत स अिधन राहुन 

१ म हना कंवा न वन सं थांची नेमणुक होईपयत या कामकाजासाठ  मुदतवाढ देणेस व या 
कामास येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.                                                

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

ठराव मांक – ८३६६                              वषय मांक – ५ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .म.भां/१८/का व/३६/२०२१, द.२९/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  सा ह य भांडर, आ णासाहेब मगर टेड यम 

येथील  PMRD Covid Hospital यांनी दले या मागणीनुसार कोरोना णां या उपचाराकर ता 
आव यक वै कय ऑ सजन व गॅसचा O2 पुरवठा मनपा अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), 

आप ी यव थापन कायदा २००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ खरेद  

करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत कंपनी/ यांच ेअिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प 

मुदतीची जा हर सुचना माक १८/२०२०-२१ (Expression of Interest) नुसार लघु म पुरवठाधारक 

म.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांच े र. .२४.५०  (+जीएसट ) Per m3 rates साठ  इतका खच अपे त 

आहे. ा  दर वकृत क न म.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले 

आहेत. यानुसार वै कय ऑ सजन व गॅसचा O2 पुरवठा करणेकामी र. .२४.५०  (+जीएसट ) Per 

m3 rates या दराने ३ म हने कालावधीसाठ  अंदाजे र. .२,४७,२०,६९६/- पयत या खचास मा. थायी 
सिमती सभेने ठराव ं .७४७८,  दनांक १६/०९/२०२० रोजी मा यता दली आहे. सदरची मुदत 

द.११/१२/२०२० रोजी पुण झाली आहे. तथापी खच र. .६०,३८,८२३/- एवढाच झालेला आहे. सदर 

PMRD Covid Hospital दनांक १६/०१/२०२१ पासुन स य थतीत बंद कर यात आले आहे. यामुळे 

उव रत िश लक र. .१,८६,८१,८७३/- मधुन म.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांच े दनांक १२/१२/२०२१ ते 

दनांक १५/०१/२०२१ पयत र. .१४,३८,२३६/- एवढे बल देय आहे. सदरची र कम मा. थायी सिमती 
सभेने मा यता दले या र. .२,४७,२०,६९६/- मधुन अदा करता येईल. तथापी मा. थायी सिमती सभेने 

ठराव ं .७४७८,  दनांक १६/०९/२०२० अ वये एकुण खचास मा यता देताना दनांक ११/१२/२०२० पयत 

दली अस याने, फ  दनांक १२/१२/२०२० पासुन दनांक १५/०१/२०२१ या कालावधीत म.गॅब 

एंटर ायजेस, पंपर  यांना मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८३६७                              वषय मांक – ६ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय  

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

संदभ – १) मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मसाभां/४/का व/४०/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       २) मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  यांच ेप  .वै /४/कािल/८०/२०२१,  

         द.१०/०२/२०२१ 
       वषय -  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत सु  करणेत आलेले को वड केअर  

               सटर (सीसीसी) चे बंद करणेत आले नंतर उवर त दसां या अदायगी बाबत.   
       संदभ .२ अ वये वषय .६ वर ल वषयप  मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ८३६८                              वषय मांक – ७ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१८/का व/२५/२०२१, द.१८/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ऑटो ल टर येथील को वड केअर सटर क रता, 
आरो य मु य कायालय व यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ता वत HDU कर ता 
मा.आिध ाता वायसीएम णालय यांनी दले या मागणीनुसार कोरोना णां या उपचाराकर ता 
आव यक Fowler Beds मनपा अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन 
कायदा २००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ 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 १२/२०२०-२१ नुसार िस द  देणेत आली होती. यानुसार ा  दर ती नग 

र. .१३,८६०/- लघु म ा  झाले असुन हे अंदाजप क य दरापे ा ०.४५ ट केने कमी 
अस याने तातड ची बाब वचारात घेता मनपा अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी 
यव थापन कायदा २००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ा  दर वकृत क न 
वर ल अिधिनयम, कलम, काय ानुसार Fowler Beds खरेद कामी म.अरथॉन टे नोलॉजी अ डँ 
इंटर ाईजेस, िचंचवड यांना दर ती नग र. .१३,८६०/- माणे ६५ नगासाठ  र. .९,००,९००/- 
काय र पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहेत. यानुसार एकुण र. .९,००,९००/- च े

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 – ८३६९                              वषय मांक – ८ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१८/का व/२१/२०२०, द.१८/०१/२०२० 

       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ऑटो ल टर येथील को वड केअर सटर क रता, 
आरो य मु य कायालय व यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ता वत HDU  कर ता 
मा.आिध ाता वायसीएम णालय यांनी दले या मागणीनुसार कोरोना णां या उपचाराकर ता 
आव यक Fowler Beds मनपा अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन 
कायदा २००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत 
उ पा दत कंपनी/ यांच ेअिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प मुदत जाह र 
सुचना मांक-१२/२०२०-२१ नुसार िस द  देणेत आली होती. यानुसार ा  दर ती नग 
र. .१३,८६०/- लघु म ा  झाले असुन हे अंदाजप क य दरापे ा ०.४५ ट केने कमी 
अस याने तातड ची बाब वचारात घेता मनपा अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी 
यव थापन कायदा २००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ा  दर वकृत क न 
वर ल अिधिनयम, कलम, काय ानुसार Fowler Beds खरेद कामी म.रेखा इं जिनअर ंग, िचंचवड 
यांना दर ती नग र. .१३,८६०/- माणे ५० नगासाठ  र. .६,९३,०००/- काय र पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेला आहेत. यानुसार एकुण र. .६,९३,०००/- चे खचास व संबंधीत 
पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                

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

ठराव मांक – ८३७०                              वषय मांक – ९ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/१८/का व/२४/२०२१, द.१८/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

              कोरोना या वषाणूचा सव  फैलाव झालेला अस याने याचा ादु भाव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ाम ये पसरत अस याने ऑटो ल टर येथील को वड णालयातील O2 

बेडकर ता भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ आप ी य थापन कायदा २००५ कलम ४१, ५० व 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) नुसार व कलम ६७(३)(क) नुसार मे. बी अलकेअर 
स हस ा.िल., पंपर  यांनी अित तातड ने पुरवठा केले या आव यक सा ह य Semi Fowler 

Beds खरेद  करणेकामी यांचेकड ल ा  दर ित नग र. .१०,१२५/- ने एकुण १५० नगाकर ता 
र. .१५,१८,७५०/-(अ र  र. .पंधरा लाख अठरा हजार सातशे प नास फ ) चे खचास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने खरेद  खचास 
काय र मा यता व यांच ेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३७१                              वषय मांक – १० 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/१०५/२०२१, द.०१/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/38/2020-2021 अ वये भाग .११ मधील 

पंड त दनदयाळ उपा याय डासंकुलाची उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस के भोसले 

कॉ ॅ टर िन.र. .29,96,702/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार सातशे दोन फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,75,052/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,75,052/- पे ा 28.84% कमी हणजेच 

र. .21,17,047/- + रॉय ट  चाजस र. .3,541/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .21,650/- = एकुण 

र. .21,42,238/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३७२                              वषय मांक – ११ 
दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/१०४/२०२१, द.०१/०२/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/09/2020-2021 अ वये भाग .11 मधील 

फुलेनगर कृ णानगर पुणानगर व इतर प रसरात फुटपाथ व न वन पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 

थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर िन.र. .44,97,040/- (अ र  

र. .च वेचाळ स लाख स या नव हजार चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .44,81,340/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,81,340/- पे ा 30.84% कमी हणजेच र. .30,99,295/- + रॉय ट  चाजस 

र. .565/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,700/- = एकुण र. .31,15,560/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये  झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे.                                                 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३७३                              वषय मांक – १२ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – फ े य 

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

संदभ – मा. े य अिधकार  यांच ेप  .फ ेका/िन-४/का व/७८/२०२१, द.२८/०१/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाच े िन वदा 
कामां या सोबतच े प  ‘अ’ मधील (1 ते 7) ि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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८३७४                              वषय मांक – १३ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – फ े य 

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

संदभ – मा. े य अिधकार  यांच ेप  .फ ेका/िन-४/का व/७२/२०२१, द.२७/०१/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाच े िन वदा 
कामां या सोबतच े प  ‘अ’ मधील (1 ते 17) ि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 करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३७५                              वषय मांक – १४ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांच ेप  . था/िन/BRTS/१०७/२०२१, द.०२/०२/२०२१ 
       वषय - िनगड -दापोड  या बीआरट एस कॉर डॉर वर ल डेड केटेड लेनची व बस टॉपची  
               दु ती अनुषंिगक कामे करणेबाबत.  

वषय .१४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३७६                              वषय मांक – १५ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . था/िन/उ ान/का व/३०/२०२०, द.०२/०२/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य उ ान मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ(१ ते ६) मधील 
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कामांच े िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

कामाच ेआदेशिनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक – ८३७७                              वषय मांक – १६ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  .मसाभां/१७/का व/३४/२०२१, द.०२/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       ऑटो ल टर येथील  कोवीड केअर सटर क रता कोरोना (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  

ितबंधता मक उपाय योजना करणेकामी आव यक सा ह य खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सूचना 
.28/2020-21 अ वये दर प क माग वणेत आले होते. यानुसार मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, िचंचवड 

यांच ेबाब ं  01, 02,  03 व 05 असे एकुण 04 बाबी क रता एकुण र. .7,37,576/- इतके लघु म दर ा  

झालेले  सदरच ेदर दनांक 22/10/2020 रोजी या तावा वये वकृत करणेस मंजुर  देणेत आलेली 
आहे. एकुण र. .7,37,576/- (अ र  र. .सात लाख सदोतीस हजार पाचशे शहा र फ ) म ये एकुण 04 

बाबी खरेद  करणेच ेखचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८३७८                              वषय मांक – १७ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .भू ज/१/का व/९३/२०२१, द.०३/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.अ पर तहिसलदार, पंपर  िचंचवड ता.हवेली ज.पुणे  यांनी यांचेकड ल प   

जा. . जिमन/का व/५१/२१ द.१२/१/२०२१ या अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह तील कवळे/रावेत, िचंचवड, पंपर  वाघेरे, सांगवी, पंपळे िनलख, पंपळे सौदागर, पंपळेगुरव, 

भोसर , दापोड , आकुड , िनगड  येथील धारण केले या जिमनीवर ल अकृ षक सारा आकारणीची  
गावािनहाय थकबाक ची र. .१,७७,६५,०४७/- ची मागणी नोट स दलेली आहे. मा. ज हािधकार  

सो. ज. पुणे  यांनी द.२८/१/२०२१  रोजी मा.आयु  सो यांच ेबरोबर सम   झाले या चचनुसार पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका ह तील गावां या आकृ षक आकारणीची र. .१,७७,६५,०४७/- वर त   

अदा  करणे बाबत कळ वल े आहे. तर  अकृ षक बनशेतसारा  र. .१,७७,६५,०४७/- शासनास अदा 
करणेकामी  व जिमन महसुल बनशेतसारा या लेखािशषावर तरतुद कमी पडत अस याने, हॉकस या 
लेखािशषाव न  र. .१,८०,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  ऐंशी लाख फ ) वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३७९                              वषय मांक – १८ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .नस/२/का व/२३/२०२१, द.०४/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.संयोजक, महारा  महापौर प रषद, व मानद संचालक, अ खल भारतीय थािनक वरा य 

सं था मंुबई यांचेकड ल प  . महारा  महापौर प रषद/०४/२०२१, द.१८/०१/२०२१ नुसार महारा  

महापौर प रषदेची सन २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ कर ता वा षक वगणीची र. .६०,०००/- (अ र  

र. .साठ हजार फ ) महारा  महापौर प रषद यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८३८०                              वषय मांक – १९ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित र  आयु  यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/११५/२०२१, द.०३/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/02/2019-20 अ वये भाग .७ भोसर  म ये 

करसंकलन इमारती शेजार ल  मनपा या ता यातील जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल बांधणेकामी लघु म 

ठेकेदार मे. हरेन क शन कंपनीचे मालक यांच े िनधन झालेने तीय लघु म ठेकेदार मे.अतुल 

आर.एम.सी. यांना कामकाज देणे आले होते. तथा प मे.अतुल आर.एम.सी. यांना आदेश 

. था/िन/इमु य/२२५/२०२०, दनांक १६/१२/२०२० अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव 

िन वदा येत भाग घेणेस ितबंध करणेस व ३ वषाकर ता का या याद त समा व  करणेच ेआदेश 

िनगत झाले आहेत.सदर कामासाठ  मा.आयु सो यांच े दनांक २५/०१/२०२१ च े मा य तावा वये 

तृतीय लघु म ठेकेदार मे.पी.एन. नागणे यांना िन वदेसाठ  यापूव  मंजूर केले या दरात हणजेच 

५.१५% कमी दरात काम करणेस तयार आहात का याबाबत वचारणा केली असता यांनी याच दरात 

काम करणेची तयार दश वली आहे.मे.पी.एन.नागणे िन.र. .3,25,89,672/- (अ र  र. .तीन कोट  

पंचवीस लाख एकोणन वद हजार सहाशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .3,23,28,003/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .3,23,28,003/- पे ा 5.15% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 च े

एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.93% ने कमी येत अस याने ा  

िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .3,06,63,111/- + रॉय ट  चाजस र. .2,02,819/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .58,850/- = एकुण र. .3,09,24,780/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८३८१                              वषय मांक – २० 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – ह े य 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता( व) यांच ेप  .ह ेका/लेखा/का व/०७/२०२१, द.०३/०२/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता( व) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते २) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठोकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३८२                              वषय मांक – २१ 
दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – फ े य, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .फ ेका/ था/का व/६१/२०२१, द.२२/०१/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाचे काय े ाअंतगत व वध 
वकास कामे सन २०२०-२१ चे अथसंक पाम ये ता वत केलेली आहेत.  मा.शहर अिभयंता सो. 
यांच े दालनात द.१८/०६/२०१८ रोजी झाले या बैठक तील िनणया माणे वा तु वशारद व क प 

स लागार यांची िनयु  करणेक रता आव यक असलेली दरप के माग वणेक रता कोटेशन नोट स 

इकड ल वभागामाफत मनपा या अिधकृत संकेत थळावर द.३०/१२/२०२० रोजी िस द करणेत 

आली  होती.या वभागाकडून संगणक वभागाला कोटेशन नोट स िस द करणेकामी पाठ वले या इ–

मेल ची ंट व कोटेशन नोट स सोबत जोडली आहेत. सीलबंद िलफा यात दरप क या वभागाकडे 

सादर कर याची अंितम दनांक ०५/०१/२०२१ होती. सदर कोटेशन नोट स या अनुषंगाने इकड ल 

वभागास व वध क प यव थापन स लागार यांची दरप के ा  झाली आहेत. द.२२/०१/२०२१ रोजी 
दुपार  १२.०० वाजता ा  झालेली दरप के उघड यात आली असून याचा तुलना मक त ा सोबत 

जोडला आहे. यातील लघु म दर (जीएसट  वगळता) सादर केले या  क प यव थापन स लागार 

यांची यांचे नावापुढे दश वले या कामाक रता नेमणूक करणेबाबतचा  खालील ताव सादर करणेत 

येत आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव एकक क प 
यव थापन 

स लागार यांचे 
नाव 

 दर (%)  (जी.एस.ट .िशवाय) 

िन वदा पूव 
कामाक रता 

िन वदा 
प ात 

कामाक रता 

एकूण 

१ भाग .११ मधील पूणानगर प रसरातील 
राघव  हॉटेल ते न  फेज १ पयत र याचे 
कॉ ं ट करण करणे. 

% ती 
काम 

मे.पे हटेक 
क सलटंट 

०.७४ १.०० १.७४ 

२ भाग .११ मधील से. .२० येथील 
कृ णानगर मु य र याचे कॉ ं ट करण करणे 

% ती 
काम 

मे.पे हटेक 
क सलटंट 

०.७६ १.०० १.७६ 
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        तर  उपरो  नमुद केले या मनपाचे वकास कामांना यांचे नावासमोर दश वलेले 
क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत तसेच याकामी देय असलेली फ  

अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३८३                              वषय मांक – २२ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/२५३/२०२१, द.०४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/10/2020-21 अ वये भाग .८ मधील 

से.नं.१,२,३ व इतर  ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .56,24,660/- (अ र  र. .छ पन लाख चोवीस हजार सहाशे साठ फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,50,910/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,50,910/- पे ा 38.05% कमी हणजेच 

र. .34,38,789/- + रॉय ट  चाजस र. .36,206/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण 

र. .35,48,745/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८३८४                              वषय मांक – २३ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/२५४/२०२१, द.०४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/11/2020-21 अ वये भाग .८ मधील से. 

नं.४,५,६ व इतर  ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .56,22,398/- (अ र  र. .छ पन लाख बावीस हजार तीनशे अ ठया नव फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,48,648/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,48,648/- पे ा 38.05% कमी हणजेच 

र. .34,37,387/- + रॉय ट  चाजस र. .36,190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण 

र. .35,47,327/- 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 
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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 – ८३८५                              वषय मांक – २४ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/२५५/२०२१, द.०४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/1/2020-21 अ वये भाग .९ नेह नगर 

पंपर  येथील हंदु थान ए ट बायो ट स कंपनी या जागेतून नाला बांधणेकामी मे.देव क शन 

िन.र. .1,71,59,829/- (अ र  र. .एक कोट  ए काह र लाख एकोणतीस हजार आठशे एकोणतीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,71,29,829/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,71,29,829/- पे ा 30.66% कमी 
हणजेच र. .1,18,77,823/- + रॉय ट  चाजस र. .3,534/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .30,000/- = 

एकुण र. .1,19,11,357/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 

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

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

राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८३८६                              वषय मांक – २५ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/क-मु य/२६०/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/7/2019-20 अ वये भाग .२ मधील साई 

जीवन शाळे शेजार ल मैदान वकिसत करणेकामी िन.र. .5,80,42,913/- (अ र  र. .पाच कोट  ऐंशी 
लाख बेचाळ स हजार नऊशे तेरा फ ) लघु म १ ठेकेदार मे.वैदेह  क शन यांची िन वदा, िन वदा 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ठराव .6806 द.28/02/2020 अ वये 

मा. थायी सिमती सभेने मा यता दली आहे. तथा प, मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश . था/िन/इ 

मु य/220/२०२० द.16/12/2020 अ वये मे.वैदेह  क शन  यांना काळया याद त समा व  क न 

सव िन वदा येत भाग घेणेस ३ वषासाठ  ितबंध करणेस आदेश िनगिमत करणेत आले आहे तसेच 

लघु म २ ठेकेदार लघु म १ यांच ेदरात काम करणेची संमती अस यास यांची िन वदा वीकृत करणेस 

मा.आयु सो यांचेकड ल द.16/12/2020 च े तावा वये आदेिशत केल े आहेत. यामुळे मे.वैदह  
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क शन यांची िन वदा र  क न लघु म २ ठेकेदार मे.यशक असोिसए स यांनी लघु म १  ठेकेदार 

यांच ेदरात काम करणेस संमती दली अस याने लघु म २ ठेकेदार मे.यशक असोिसए स याची िन वदा 
मंजूर करणेस ता वत करणेत येत आहे. िन. .37/7/2019-20 अ वये . .२ मधील साई जीवन शाळे 

शेजार ल मैदान वकिसत करणेकामी िन.र. .5,80,42,913/- (अ र  र. .पाच कोट  ऐंशी लाख बेचाळ स 

हजार नऊशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,70,20,820/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम मे.यशक असोिसए स यांचेकडून 

र. .5,70,20,820/- पे ा 5.25% कमी दराने िन वदा ा  झाली आहे. सन २०१८-१९ च ेएस.एस.आर. 

दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दरापे ा 5.29% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

हणजेच र. .5,40,27,227/- + रॉय ट  चाजस र. .6,73,093/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .3,49,000/- = एकुण र. .5,50,49,320/- (अ र  र. .पाच कोट  प नास लाख एकोणप नास हजार 

तीनशे वीस फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८३८७                              वषय मांक – २६ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.सुवणा बुड     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांच ेप  .मातं व/११/का व/६७/२०२१,  

       द.०४/०२/२०२१ 
       मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०५/२०२०-२१  नुसार लघु म 

िन वदाधारक मे.टेक नाईन स हसेस यांना आदेश दनांका पासुन एक वषाकर ता पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे अिधकार / कमचार  यांची बायेमे क प तीने हजेर  न द वणेकामी आव यक 

असणार  बायोमे क फेस रड ंग व फंगर ंट मिशन देखभाल दु ती करणेच े कामकाज 

अंदाजप क य दरांपे ा -२.४७% ने कमी दराच ेर. .१६,८९,४४०/- (अ र  र. .सोळा लाख एकोन वद 

हजार चारशे चाळ स फ ) अिधक व तु व सेवा कर देणेकामी यांचेसोबत केले या कामाचा करारनामा 
व कामकाजाचे आदेश .मात व/११/ का व/१८५/२०२० द.०६ नो हबर २०२० अ वये िनगत कर यात 

कर यात आलेले अस याने कामकाजाचा करारनामा अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३८८                              वषय मांक – २७ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ–मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/१२/का व/४२/२१, ०४/०२/२०२१ 
     मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

     मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०६/२०२०-२१  नुसार लघु म 

िन वदाधारक  मे.इंद ू इ फोटेक सो युश स यांना  महानगरपािलका मु य कायालय व इतर व वध 

कायालयातील संगणक य केबल नेटवक करणेबाबतच े कामकाज दोन वषकालावधी कर ता दे यात 

आलेले आहे. यासाठ  येणा-या एकूण र. .१७,०३,२३५/- (अ र  र. .सतरा लाख तीन हजार दोनशे 

र तीस फ ) (सव करास हत) अंदाजप क य दरापे ा -३१.७५०% ने कमीचे दराने करारनामा करणेत 

आलेला अस याने करारनामा अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८३८९                              वषय मांक – २८ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – ब े य  
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .कृिचंपा पपक/१०/का व/१३/२०२१, द.०४/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे ब े य कायालयांतगत येणारे पु.ल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय, केशवनगर, 

िचंचवड-३३ हे वाचनालय मराठ  देशा फाऊंडेशन, वाकड पुणे यांना ११ म ह याचे कराराने 
र. .१०,०००/- तीमहा मानधनावर चाल व यास दे यात आले आहे.मा. महापािलका सभा ठराव 

.६२७ द.१०/०२/२०१५  अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने चाल व यात येणा-या सव 

भागातील सावजिनक वाचनालये या या भागातील जे  नाग रक संघ, म हला बचत गट /सं था 
यांचेकडे चाल व यास दे यास मा यता घे यात आलेली आहे.  मा. े य अिधकार ,ब े य कायालय, 

िचंचवड यांनी आदेश .िच.ं प.प.क./१०/२६/२०२०, द.१०/०८/२०२० अ वये मनपाच े पु.ल. देशपांडे 

सावजिनक वाचनालय मराठ  देशा फाउंडेशन या सं थेस द.०१/०१/२०२० ते द.३०/११/२०२० अखेर ११ 
म हने मुदतवाढ देऊन ित माह र. .१०,०००/- मानधनावर करारना यातील अट  शत नुसार 

चाल व याकामी मुदतवाढ दे यास मा यता दलेली आहे. यांची मुदत द. ३०/११/२०२० अखेर संपु ात 

आली आहे. मराठ  देशा फाउंडेशन या सं थेने दनांक १८/१२/२०२० च े प ा वये  पु.ल. देशपांडे 

सावजिनक वाचनालय चाल व यास ५५ म हने मुदतवाढ िमळणेकामी वनंती  केलेली आहे.   मराठ  

देशा फाऊंडेशन या सं थेने पा. .C/१३७०, द.०१/१२/२०१८ अ वये भरणा केलेली  र. .२०,०००/- ची 
अनामत र कम मनपाकडे ठेऊन   सेवाशु क त वावर दरमहा र. .१०,०००/- च े मानधन घेऊन 

म.न.पा. या सावजिनक वाचनालयां या िनयम व अट शत नुसार वाचनालय चाल व यास ११ 
म ह यांची मुदतवाढ घे याच े मा य केलेले आहे.  पु.ल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय मराठ  देशा 
फाऊंडेशन या सं थेस सावजिनक वाचनालयां या िनयम व अट शत नुसार चाल व याकामी ११ 
म ह यांची  ( द.१/१२/२०२० ते ३१/१०/२०२१) मुदतवाढ  देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८३९०                              वषय मांक – २९ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/७३/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       वषय - सन २०१८-१९ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत वा हेकरवाड  येथ े पाईन रोड लगत 

डझाईन माणे ड .आय वतरण निलका पुर वणे व टाकणेबाबत.  

वषय .२९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ८३९१                              वषय मांक – ३० 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांच ेप  . वमुका/८/का व/६३/२०२१, द.०४/०२/२०२१ 
      मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३०/४७-२०२०-२१ अ वये मंुबई पुणे र यावर ल 

बस थांनकावर ल वाहतूक िनयं क द यांचे देखभाल, दु ती करणे व त अनुषंिगक कामे करणे 

(2020-23) मे.जे.पी. फक टोमेशन ा.िल. िन.र. .४४,६४,२२२/-(अ र  र. .च वेचाळ स लाख 

चौस  हजार दोनशे बावीस फ ) पे ा १५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण 

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

अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८३९२                              वषय मांक – ३१ 
दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांच ेप  . वमुका/८/का व/६४/२०२१, द.०४/०२/२०२१ 
      मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३०/४८-२०२०-२१ अ वये मंुबई पुणे महामागावर ल 

वाहतूक िनयं क द यांचे चालन व देखभाल, दु ती करणे व तद अनुषंिगक कामे करणेकामी (सन 

२०२०-२३) मे.जे.पी. फक टोमेशन ा.िल. िन.र. .४४,६३,६६७/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख 

ेस  हजार सहाशे सदु  फ ) पे ा १७.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण 

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

अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८३९३                              वषय मांक – ३२ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – ड े य, व ुत  
सुचक – मा.सुवणा बुड     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.अित र  आयु  यांच ेप  .ड ेका/१/का व/१५५/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत बालेवाड  डा संकुल  मधील खेळाडंुच े वसती ह 
येथील  इमारती मधील A, B, C  ा तीन इमारती  को वड केअर युिनटसाठ  वापर या आहेत. 
यामुळे काह  इमारती व डा संकुलनातील इमारती पुणे मनपाने को वड केअर युिनटसाठ  

वापर या आहेत.  बालेवाड  डा संकुलनाचे वीज वापराचे बल भरणे बाबत  डा व युवक सेवा 
संचनालय, मा.आयु  िशवछ पती डा संकुल हाळंुगे बालवेाड  कड ल प  मांक 

युसे/को वसा/इले क/२०२०-११/२३४ द.१७/०८/२०२० नुसार वज बला पोट   माहे  ए ल  

२०२०   ते जुलै २०२०   अखेर एकुण र. .७३,१४,३८०/-इतक  र कम भरणे बाबत वनंती केली 
आहे.  सदर कालावधीत बालेवाड  डा संकुल पंपर   िचंचवड मनपा व पुणे मनपा यांनी को वड -१९ 

साठ  सामुदायीक र या वापरले अस याने एकुण वजबीला या ६० % पुणे मनपा व ४०% र कम 

पंपर  िचंचवड मनपा माफत अदा करणेबाबत मा.आयु  यांनी दनांक  ०६/०१/२०२१ रोजी च े मंजुर 

तावा नुसार  मा यता दली आहे यानुसार पंपर  िचंचवड महानगर पािलके माफत माहे  ए ल  

२०२० ते जुल ै २०२० अखेर एकुण वजबीला या ४०% र कम  र. .२९,२५,७५२/- इतक  र कम 

मा.डायरे टर पोटस ्अ ड युथ  स वसेस िसं कंग फंड िशवछ पती डा संकुल हाळंुगे बालेवाड  यांना 
मनपाने अदा करणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३९४                              वषय मांक – ३३ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .पापु/८/का व/९४/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका "इ" भाग अंतगत पाणी पुरवठा टा या व संप या 
शहरा या पाणीपुरवठा यव थेतील अ वभा य घटक आहेत. भागातील नाग रकांना याच टा या 
मधून िनयिमत पाणीपुरवठा केला जातो. सदर टा या सतत कायरत अस यामुळे व शु करण 

येम ये वापरात येणा-या रसायनमुळे, या टा यांची झीज होऊन दवस दवस कमकुवत होत 

आहेत. सदर टा यांपैक  काह  टा या, जु या, जीणवना दु त अव थेत अस याच े दसून येते.  तसेच 
संभा वत धो यापासून संर त कर याक रता चरल ऑ डटर यांचेमाफत संर णा मक पर ण 
करणे आव यक आहे. थाप य वभागाकडे अशा कारच े संर णा मक पर णच े मनपा आयु  

मा य वा र  कृत दरसूची सु ा उपल ध आहे. यानुसार "इ“ भाग काय े ातील सोबत या 
प ात (त ा अ) नमूद केले या टा यांचे संर णा मक पर ण(Structural Audit) क रता मा य 

केले या सूचीतील प रिश क नुसार अंदाजप क तयार कर यात आलेले आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या मा. थायी सिमती ठराव .४०८० द.१०/०९/२०१३ अव ये मा यता ा  
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चरल ऑ डटर पॅनेलम ये मे.के. बी.पी.िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांचा स लागार हणून 

समावेश आहे. तसेच यां यामाफत पुणे, पं.िच.ं म.न.पा. आ ण  रा य व क सरकार या व वध 

वभागातील इमारती व उंचपा या या टा यां या तसेच जलशु करण क पा या संर णा मक 

पर णाचे कामे केलेले आहेत. मे.के.बी.पी.िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांना संबंिधत काम 

करणेबाबत वचारणा केली असता वर ल वषयां कत काम करणेस यांनी तयार  दश वली आहे. तर  वर 

नमूद केले या उंच पा या या टा यांचे संर णा मक पर ण (Structural Audit) करणे आव यक 

असून याकामी मे.के.बी.पी.िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांची याकामासाठ  नेमणूक क न यांना 
कामाचा आदेश देणे व तावात नमूद माणे म.न.पा. या मा य दरसूचीनुसार फ  अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३९५                              वषय मांक – ३४ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – फ े य, थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित र  आयु  यांच ेप  .फ ेका/ था/का व/७७०/२०२०, द.२४/१२/२०२० 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मे.सी. ह .कांड कंस. यांनी द.४/११/२०२० रोजीचे प  आवक .१२७९ 

द.२१/०५/२०१९ अ वये “कोरोना“ (को वड-१९) महामार मुळे जाह र झाले या टाळेबंद मुळे 
भाग .११ मधील मंजूर वकास योजनेतील ता यात आलेले र ते वकिसत करणे या 
क पाचा वाढलेला कालावधी व क पाक रता देय असलेले  िन वदाप यात िन त शु क या 

सव बाबींचा वचार करता यांनी सदर क पावर यापुढे काम करणेस असमथता दश वली आहे 
व महारा  शासनाकड ल प रप क .संक ण १०२०/ . .१००/२०२०/ यय-१२ द.२९/०६/२०२० 
ला अनुस न “कोरोना“ (को वड-१९) महामार मुळे जाह र झालेली टाळेबंद  ह “दैवी कोप” 

(Force Majeure Event ) असलेने िन वदा अट  व शथ  मधील कलम २.७ (Force Majeure) 

माणे करारनामा आहे या प र थतीत समा  क न सदर क पा या “ क प यव थापन 
स लागार”  या जबाबदार तून मु  करणे तसेच क पाची मह वपूण कागदप ,े नकाशे व 
आराखडे इ. इकड ल कायालयात दाखल क न घेणेस तसेच  सदरचा क प मह वपूण असलेने व 

व हत वेळेत पूण करणेच े ीने तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पाच े दैनं दन 

कामावर देखरेख ठेवणे , मोजमाप ेतपासणे व देयके तयार करणे इ. क रता “ क प यव थापन 

स लागार ”  यांची नेमणूक करणे आव यक आहे .सदर  र ते बांधकाम े ातील त  य  / फम  

मे.कावेर  ोजे ट मँनेजमट कंस. यांना सम  सदर क पाच े उव रत  कामाक रता “ क प 

यव थापन स लागार ” हणून काम करणेबाबत वचारणा केली असता यांनी काम करणेची तयार  

दश वली आहे. यानुषंगाने मे.सी. ह .कांड कंस. यांची  सदर कामाक रता  क प यव थापन 

स लागार हणून केलेली िनयु  र  क न यांच ेजागी मे.कावेर  ोजे ट मँनेजमट कंस. यांची  नवीन 

क प यव थापन स लागार पद  नेमणूक करणे व सदर कामाक रता देय असले या एकूण फ  

(िन वदा वीकृत रकमे या १.७४%) मधून मे.सी. ह .कांड कंस. यांना िन वदा पूव कामाक रता अदा 
केलेली ०.७४% फ  व िन वदाप यात कामाक रता  अदा केलेली ०.१०% फ   वजा करता उव रत 
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असले या ०.९०% फ  म ये मे.कावेर  ोजे ट मँनेजमट कंस. यांची िन वदाप यात क प 

यव थापन स लागार कामाक रता ०.९० % फ   अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३९६                              वषय मांक – ३५ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.उप आयु (भांडार) यांच ेप  .मभां/०४/का व/८१/२०२१, द.०२/०२/२०२१ 
       मा.उप आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक जंतुनाशक/दुगधीनाशक काळे  फनेल ेड 1 

RWC -18 व सटेड फनेल ॉ स ेट खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. .20-02/2020-21 अ वये िस द 

क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे. ीराम 

ऍ ो एज सी,अमरावती यांच ेएकुण 02 बाबीसाठ  दर र. .9,56,530/- कमी क न दलेले असुन कमी 
क न दलेले दर हे अंदाजप क य दर र. .9,74,700/-  पे ा 1.86% ने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत 

करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३९७                              वषय मांक – ३६ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.उप आयु (भांडार) यांच ेप  .मभां/०४/का व/८२/२०२१, द.०२/०२/२०२१ 
       मा.उप आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा आरो य वभागाच ेमागणीनुसार आव यक जंतुनाशक/दुगधीनाशक ऍिसड 33 ट के 

HCL-5/10 LTR CAN म ये खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. .20-03/2020-21 अ वये िस द क न 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे. ीराम ऍ ो 
एज सी, अमरावती यांचे एकुण 01 बाबीसाठ  दर र. .90,538/-  नुसार 01 बाबीसाठ  एकुण 

र. .90,538/- ा  झाले असुन ा  दर हे अंदाजप क य दर र. .90,538/- पे ा 3.33% कमी आहेत. 

सदरच ेदर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३९८                              वषय मांक – ३७ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मभां/०४/का व/८२/२०२१, द.०३/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक जंतुनाशक/दुगधीनाशक काब िलक 5 

ट के ड .पी.पावडर खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. .20-05/2020-21 अ वये िस द क न ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे.ल मी केमी लाईम 
पे ट कं ोल पुणे यांचे एकुण 01 बाबीसाठ  दर र. .42,09,696/- कमी क न दलेल दर असुन 
सदरचे दर हे अंदाजप क य दर र. .42,30,000/- पे ा -0.48% ने कमी आहेत. सदरचे दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३९९                              वषय मांक – ३८ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/११९/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/03/2019-20 अ वये भाग .३ च-होली 
येथील संत ाने र व संत नामदेव महाराज यांचे भेट वर आधा रत समुहिश पा या प रसरात 
संत ाने र सृ ी उभारणेक रता थाप य वषयक कामे करणेकामी लघु म ठेकेदार मे. हाळसा 
क शन ा.िल. यांना मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश . था/िन/इमु य/२२६/२०२०, 

दनांक १६/१२/२०२० व तीय लघु म ठेकेदार मे.चैत य एंटर ायजेस यांना आदेश 
. था/िन/इमु य/२२१/२०२०, दनांक १६/१२/२०२० अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सव िन वदा येत भाग घेणेस ितबंध करणेस व ३ वषाकर ता का या 
याद त समा व  करणेचे आदेश िनगत झाले आहेत. सदर कामासाठ  लघु म दो ह  ठेकेदारांचा 
समावेश का या याद त झा यामुळे सदर कामासाठ  मा.आयु सो यांचे दनांक २४/१२/२०२० चे 
मा य तावा वये तृतीय लघु म ठेकेदार मे.एस.एस.साठे यांना लघु म ठेकेदार(L1) यांनी 
सादर केले या दरात हणजेच १३.६१% कमी दरात काम करणेस तयार आहात का याबाबत 

वचारणा केली असता यांनी L1चे दरात काम करणेची तयार दश वली आहे. मे.एस.एस.साठे 
िन.र. .6,45,08,783/- (अ र  र. .सहा कोट  पंचेचाळ स लाख आठ हजार सातशे याऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,30,62,602/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,30,62,602/- पे ा 13.61% कमी 
हणजेच र. .5,44,79,782 /- + रॉय ट  चाजस र. .14,14,181/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .32,000/- = एकुण र. .5,59,25,963 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८४००                              वषय मांक – ३९ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/१२०/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/04/2019-20 अ वये भाग .३ च-होली 
येथील संत ाने र व संत नामदेव महाराज यांचे भेट वर आधा रत समुहिश प या प रसरात 
संत ाने र सृ ी तयार करणे या कामासाठ  मे.बी.के.खोसे हे लघु म ठेकेदार होते. तथा प 
बनावट बँक गॅरंट  सादर केले करणी मे.बी.के.खोसे यांना मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश 

. था/िन/इमु य/ २३२/2020, दनांक 16/12/2020  अ वये ३ वषाकर ता का यायाद त 
समा व  केले आहे. यामुळे सदर कामासाठ  तीय ठेकेदार मे.एस.एस.साठे यांचे कडून 
िन.र. .6,01,05,753/- (अ र  र. .सहा कोट  एक लाख पाच हजार सातशे ेप न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,01,05,753/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,01,05,753/- पे ा 5.65% जादा दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 च ेएस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा २.१४% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .6,35,01,728/- + 

रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .6,35,01,728/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८४०१                              वषय मांक – ४० 

दनांक – १०/०२/२०२१      
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.रेखा दशले, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव -    

   मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१० द.२२/०१/२०२१ 
अ वये बालभवन म हला यायामशाळा,खराळवाड  ह  यायामशाळा उ मनगर िम  मंडळ या 
सं थेस द.म.र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून सेवाशु क देऊन ११ म हने 
कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४०२                              वषय मांक – ४१ 
दनांक – १०/०२/२०२१      
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.रेखा दशले, मा.शैलेश मोरे यांची िशफारस वचारात घेवून -    

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११ द.२२/०१/२०२१ 
अ वये मनपा या वतीने भाग .३० मधील आर ण .२२ खेळाचे मैदान चाल वले जाते. 
सदर मैदान स या वापरात नाह . कासारवाड  प रसर हा चाळ वजा घरांचा आहे. सदर 
प रसरातील मुलांना खेळ यासाठ  कोणतेह  मैदान उपल ध नाह . अिभनव गगन पोटस लब 
कासारवाड  यांनी शहरातील मुलांना खेळात ा व य िमळ व यासाठ  सदर मैदानाची मागणी 
केलेली आहे. तर  मुलां या सवागीण वकासाकरता, भाग .३० मधील आर ण .२२ खेळाचे 
मैदान अिभनव गगन पोटस लब कासारवाड  या सं थेस मनपा या दरानुसार सकाळ  ६.०० 
ते ८.०० वा. व सायंकाळ  ५.०० ते ७.००वा. या वेळेक रता ५ वषाक रता कराराने देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८४०३                              वषय मांक – ४२ 

दनांक – १०/०२/२०२१      
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.रेखा दशले, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव -    
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१२ द.२२/०१/२०२१ 
अ वये मनपा या वतीने एकूण १२ जलतरण तलाव चाल वले जातात, १२ जलतरण तलावापैक  
७ जलतरण तलावां या खोली (Depth) कमी असून ५ जलतरण तालावां या खोली खालील 
माणे आहेत. 
अ. . े ीय कायालयाचे 

नांव 
जलतरण तलावाचे नांव स या या खोलींचा       

तपिशल 
१      अ ी.छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, आकुड  ३.५० फुट x १६ फुट 
२      अ राजष  शाहु महाराज जलतरण तलाव, मोहननगर िचंचवड ३.५० फुट x १४ फुट 
३      ब कै.व ताद बाळासाहेब गावडे जलतरण तलाव, केशवनगर,िचंचवड ३.५० फुट x १४ फुट 
४      इ भोसर  जलतरण तलाव,भोसर  ३.५० फुट x १४ फुट 
५      ग खंवसरा पाट ल जलतरण तलाव,थेरगाव ३.५० फुट x १४ फुट 
            वर ल ५ जलतरण तलावांची खोली जा त अस याने, उ हाळ  िसझनम ये 
सवच जलतरण तलावांवर पोहणारे डा ेमी, नगा रक, जलतरण खेळाडू यांची मोठया 
माणात गद  होत असते. या गद म ये नवखे पोहणारे नाग रकांची जा त सं या असते. वर ल 

जा त जलतरण तलावांची खोली जा त अस याने सदर ठकाणी गद मुळे अपघात/ ज वत 
हानी होऊ नये या ीने वर ल ५ जलतरण तलावांची खोली कमी करणे आव यक आहे. तर  
मनपा या आकुड , मोहननगर, िचंचवड, भोसर , थेरगाव या ५ जलतरण तलावांची खोली 
(Depth) कमी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८४०४                              वषय मांक – ४३ 

दनांक – १०/०२/२०२१      
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.रेखा दशले, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव -    
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१३ द.२२/०१/२०२१ 
अ वये मनपा या वतीने स या िचंचवड येथे टेबल टेिनस सटर कर यात आलेली आहे. मनपा 
प रसरात व वध ठकाणी टेबल टेिनस सटर सु  करणेस पंपर  िचंचवड टेबल टेिनस 
असोिसएशन यांनी मागणी केलेली आहे. मनपा  ८  े ीय कायालयांतगत टेबल टेिनस सटर 
सु  के यास शहरात टेबल टेिनस खेळाडू  तयार हो यास मदत होईल. तर  मनपा या ८ े ीय 
कायालयांतगत टेबल टेिनस सटर सु  करणेस, तसेच फ े ीय कायालय अंतगत यमुनानगर 
जलतरण प रसरात टेबल टेिनस सटर सु  करणेस व याकामी आव यक सा ह य खरेद  
करणेकामी येणा-या य  खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४०५                              वषय मांक – ४४ 

दनांक – १०/०२/२०२१      
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ –  मा.शैलेश मोरे, मा.रेखा दशले यांचा ताव -    
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१४ द.२२/०१/२०२१ 
अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील थेरगाव बोट लब यायामशाळा आ खल नाधंु ज प रषद 
संभाजीनगर, आकुड  ३५ यांना ११ म हने सेवा शु क त वावर कराराने यायामशाळा 
र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) महापािलकेकडून घेवून चाल वणेस देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४०६                              वषय मांक – ४५ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग - डा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . डा/७/का व/१९३/२०२०, द.३०/१२/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१७ द.२२/०१/२०२१ 
अ वये से टर नं ४ पाईनरोड मोशी येथील लॉनटेिनस हाड कोट CROSSFIT TENNIS  STAR 

ACDEMY,  िनगड  ािधकरण यांना भाडे कराराने चाल व यास ावयाच ेझा यास(स.६.०० वा ते 
दु.१२.०० पयत व सायं ४.०० ते रा ी ९.०० वा. पयत) देता येणे श य आहे. म ह याचे एका कोटचे 
माहे र. .५५००/- माणे व दोन कोटचे भाडे र. .११,०००/-भाडे तसेच िनयमानुसार GST भाडे 
आका न संबंधीत य /सं था/मंडळे यां याकडून र. .२०,०००/-अनामत र कमेचा रा ीयकृत 
बँकेचा एफ.ड .आर मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांच े नावे घेऊन सोबतचे 
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अट शत  नुसार व लॉनटेिनस कोट भाडे कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४०७                              वषय मांक – ४६ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग - डा 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . डा/९/का व/२०/२०२१, द.२१/०१/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२० द.२८/०१/२०२१ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागाअंतगत मनपाचे आठ े ीय 
कायालयामधील व वध  ठकाणी मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार एकूण ११६ ठकाणी ओपन 
जमचे व ३६ ठकाणी इनडोअर जम सा ह य खरेद  क रता एकूण अंदाजे 
र. .२१.५०,००,०००/- (अ र  र. .एकवीस कोट  प नास लाख फ )इतका खच येणार आहे. 
“ डा यायाम सा ह य खरेद ” या लेखािशषातून सदरचा खच करणेस मा यता देणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय शासनाने तपासून सादर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८४०८                              वषय मांक – ४७ 

दनांक – १०/०२/२०२१      
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अपणा डोके, मा.रेखा दशले यांचा ताव - 
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२१ द.२८/०१/२०२१ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .९ मासुळकर कॉलनी येथील डॉ.हेडगेवार 

डा संकुल मधील के टंग ाऊंड Be the Change या सावजिनक सं थेला ११ म हने भाडे 
कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ८४०९                              वषय मांक – ४८ 

दनांक – १०/०२/२०२१      
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अपणा डोके, मा.रेखा दशले यांचा ताव – 

        वषय-मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२२ द.२८/०१/२१. 
वषय .४८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ   करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४१०                              वषय मांक – ४९ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .पअक/१/का व/११७/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV1/1-2020-21 अ वये प.ंिचं. मनपाचे 
उव रत मैलाशु द करण क े व पंपीग टेशनसाठ  ए स ेस फडर ारे अखंड त वीजपुरवठा करणे व 

रंगमेन ारे जोडणेकामी आव यक व अनुषंगीकामे करणेकामी (ट पा ३) मे.इं डयन केबल ऍ ड 

इले क स ा.िल. यांचेकडुन िन वदा र.  १२,३१,०४,९३५/- वर िन वदा दर ा  झाले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .१२,३१,०४,९३५/-पे ा  -३६.११% कमी या दराने 

हणजेच र. .७,८६,५१,७८३/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेसतसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस, भाववाढ 

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

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

करारनामा क न कामाच ेआदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४११                              वषय मांक – ५० 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/क-मु य/२६३/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .31/1/2020-21 अ वये भाग .६ धावडेव ती 
मधील आर ण .४३२ वकिसत करणेकामी मे.एन.बी. इ ा चरस िन.र. .12,82,48,907/- 

(अ र  र. .बारा कोट  याऐंशी लाख अ ठेचाळ स हजार नऊशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,66,76,623/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,66,76,623/- पे ा 3.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. 

सन 2020-21 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 12.78% ने कमी येत 

अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .12,28,76,324/- + रॉय ट  चाजस र. .8,32,280/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .7,40,004/- = एकुण र. .12,44,48,608/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४१२                              वषय मांक – ५१ 
दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .पअक/का व/१२१/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/14/2020-2021 अ वये पंपीग टेशनचा 
यादा वीज वापरा या ठकाणी Energy Saving साठ  आव यक मतेच े STP करणेकामी (भोसर  

स.नं.२१७)  मे.ड यू.ट .ई.इ ा ोजे स ा.िल. िन.र. .11,68,45,454/- (अ र  र. .अकरा कोट  

अडूस  लाख पं चेचाळ स हजार चारशे चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .11,68,41,457/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .11,68,41,457/- पे ा 0.10% कमी हणजेच र. .11,67,24,616/-+रॉय ट  चाजस 

र. .3997/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/-=एकुण र. .11,67,28,613/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

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

ठराव मांक – ८४१३                              वषय मांक – ५२ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .पअक/का व/१२२/२०२१, द.०५/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/15/2020-2021 अ वये पं.िचं. इं ायणी नद  

पुन जीवन क प राब वणे अंतगत कुदळवाड - जाधव वाड  भागातुन इं ायणी नद स िमळणा-या 
ना या तील पा यावर या क न याचा पुनवापर करणेसाठ  आव यक कामे करणे ३ म हने 

ायोिगक त वावर चाल वणे व ५ वषाकर ता देखभाल व द.ु करणेकामी मे.मर युरस वॉटर टमट (ई) 

ा.िल. िन.र. .10,94,03,096/- (अ र  र. .दहा कोट  चौ-या नव लाख तीन हजार शहा नव फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .10,91,20,783/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .10,91,20,783/- पे ा 2.90% जादा हणजेच 

र. .11,22,85,286/- + रॉय ट  चाजस र. .2823/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .11,22,88,109/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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              सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
ठराव मांक – ८४१४                              वषय मांक – ५३ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/ड-मु य/१३६/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/30/01/2020-21 अ वये पंपळे 
गुरव भाग .२९ मधील शेवंताबाई जगताप मनपा शाळेचे व तार करण करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .3,72,91,455/- (अ र  र. .तीन 

कोट  बहा र लाख ए या नव हजार चारशे पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .3,71,64,005/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,71,64,005/- पे ा 20.77% कमी हणजेच र. .2,94,45,041/- + 

रॉय ट  चाजस र. .2,35,428/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,27,450/- = एकुण 
र. .2,98,07,919/-  पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४१५                              वषय मांक – ५४ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .पअक/१/का व/१४१/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पयावरण अिभयां क  वभाग वभागाकड ल िन वदा .03/16/2020-21  अ वये मोशी 
कचरा डेपोतील जु या डंपीग केले या कच-याचे बायोमायिनंग करणेकामी मे. हंद ऍ ो अँ ड 
केमीक स एकुण र. .४३,८०,००,०००/- + य  येणारा GST या Lumsum व लघु म दराने ा  
झालेली असून सदर दराने काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४१६                              वषय मांक – ५५ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – इ े य  

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .इ ेका/आ-४/का व/४०/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस वचारात घेवून –  
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े ीय काय े ात औ णक  धुर करण कर यासाठ  

वॅन फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ   आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो      
(चार र ा टे पो) वाहनचालकासह भा याने घेणेबाबत मा. अित आयु  यांचेकड ल दनांक 13/8/2021 

या मंजुर तावा वये  िन वदा नोट स .३/२०२०-२०२१ एक वषासाठ ची िन वदा िस द करणेत 

आली होती. दनांक 8/12/2020 रोजी िन वदाचे 1 पा कट उघडल ेहोते. याम ये ५ िन वदाधारकांनी 
िन वदा भरले या आहेत.  तदनंतर िन वदा कागदप ांची तपासणी केली असता २ अपा  व ३ पा  

िन वदाधारक िन त झाले. सदर िन वदा कागदपञांची तपासणी क न पाञ-अपाञ िन वदाधारकांचा 
त ा क न द.11/01/2021 रोजी िन वदाचे दराच े2 पाक ट उघडल ेहोते. यानुसार खाली नमुद केले या 
िन वदाधारकांच ेखािलल माणे दर ा  झाले आहे.   
 

अ. . िन वदाधारकाचे नाव - िन वदा ा  
ट के कमी 

दरान े
िन वदा दरापे ा कमी 
दलेला दराची र कम 

Bid 
Rank 

1 ी संत फॅिसिलट  स ह सेस ा िल पा  -13.046 1519584 L1 

2 
अथव वयंरोजगार औदयोिगक सेवा सहकार  
सं था मया पा  -9.090 1588705 L2 

3 जे के र ट ा सपोट पा  269.372 6455064 L3 

4 जयराम क शन अपा  -- --   

5 व गंगा वयंरोजगार सं था अपा  -- --   

 
         मे.संत फॅिसलीट  स ह सेस ा िल यांनी िन वदा दरापे ा सवात कमी दर 
र. .१५,१९,५८४/- व सेवाशु क सं थेचा नफा ०  ट के दर सादर केला आहे. मा. ेिञय 
अिधकार  इ ेिञय कायालय यांचेकड ल इ ेका /आ/४/का व/०५/२०२१ दनांक 15/ 01 /2021 

या प ा वये दर पृथ करण सादर करणेबाबत प  दले होते. यांनी द.१५/१/२०२१ रोजी दर 
पृथ करण सादर केलेले आहे. द१९/१/२०२१ चे तावा वये तुलना मक दराचा त ा तयार 

क न दर वीकृतीबाबत अंतगत लेखा पर ण वभागाचा अिभ ाय घेणेकामी सादर केला आहे. 
अंतगत लेखा पर ण द.४/२/२०२१ रोजी चे प ा वये तुत करणी लघु म िन वदाधारक 
मे. ी संत फॅिसलीट  स हसेस ा िल यांनी दले या र. .15,19,584/- िन वदा दरापे ा 13.04% 

कमी या मूळदराची िन वदा वभागाने मा य केलेनुसार व द.3/2/2021 चे आ ेप खुलाशाच े

अिधन त  वीकृत करणेस हरकत नाह  असा अिभ ाय दलेला आहे.  सदर अिभ ायास 
मा.अित र  आयु (2) यांची मा यता घेणेत आलेली आहे.  सबब ी संत फॅिसिलट  स ह सेस 
ा िलया  सं थेकडुन वाहने उपल ध क न घेवून या उपल ध चार वाहनां या खचास  एक 

वषाकर ता  र. .15,19,584/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणीस हजार पाचशे चौ-याऐंशी फ ) 
अथवा य  येणा-या खचास  महारा   महानगरपािलका अिधिनयम कलम(क) नुसार काया र 
मा यता देणेची मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर , तुत कामास १ वषा ऐवजी २ 
वष मुदत दे यास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ८४१७                              वषय मांक – ५६ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – लेखा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .लेखा/३१/का व/३०/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       अ य  व यव थापक य संचालक यांच े कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/४६७४ 

दनांक२९/०१/२०२१ अ वये सन २०१९-२० ची अंदाजीत संचलनतूट र. .३१५.१० कोट  गृह त ध न ४० 

ट के नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचा संचलनतूट चा ह सा १२६.०४ कोट  इतक  होत आहे. माहे 

फे ुवार  २०२१ अखेर ितमहा र. .१०.५० कोट  संचलनतूट चे ावे अशी वनंती केली आहे. 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 कारच े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. .९ कोट  

(अ र  र. .नऊ कोट  फ ) संचलनतूट च ेसन २०१९-२० या अंदा जत संचलनतूट च े लेखाप र ण 

होऊन तूट कायम होईपयत माहे फे ुवार  २०२१ म ये अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४१८                              वषय मांक – ५७ 

दनांक – १०/०२/२०२१     वभाग – मा हती व जनसंपक  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .माजसं/२/का व/७८/२०२१, द.१०/०२/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.महापौर यां या अ य तेखाली स माननीय पदािधकार , सवप ीय गटनेते, व वध 
संघटमेचे ितिमधी यां या समवेत झाले या बैठक नुसार छ पती िशवाजी महाराज समाज 
बोधन पव २०२१ िनिम  शहरात व वध ठकाणी नदणीकृत सं थां या मा यमातून 

महानगपािलके या सहकायाने व वध बोधना मक काय म घे यात येणार आहे. याक रता थेट 
प दतीने अंदाजे र. .३५ लाख (अ ऱ  र. .प तास लाख फ ) इत या खचास मा यता देणेत 
येत आहे.   

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

ठराव मांक – ८४१९                              वषय मांक – ५८ 

दनांक – १०/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव–  

             व छ भारत अिभयानाअंतगत नगरसद यांचा अ यास दौरा माहे माच -२०२१ म ये 
ज मू व का मर येथे आयो जत करावयाचा आहे .सदरचे अ यास दौ-याम ये शहर व छता ,
कचरा व हेवाट शाळांमधील व छता क प पयटन थळावर ल व छता िनयोजन इ .बाबत 
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भेट  ावया या आहेत. सदर दौ-यासाठ  मा.सद य/सद या व इ भागातील ४ अिधकार   /

कमचार  यांचेसाठ  येणा-या य  खचास मा .इ  भाग सिमतीचे मािसक सभेम ये ठराव   

द.  /०२/२०२१ अ वये मंजूर  दे यात आलेली आहे  . तर  सदरचे अ यास दौ-यास येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ८४२०                              वषय मांक – ५९ 

दनांक – १०/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने िनयो जत व वध क प व वकास कामांची 
भूिमपुजने तसेच पूण वास आले या व वध क प व वकास कामांची उ ाटने व इतर 
काय मांचे आयोजन द.१५/०२/२०२० रोजी करणेत येणार अस याचे मा. महापौर यांनी 
कळ वले आहे. यानुसार अ े ीय कायालयांतगत पंपर  येथील ान योती सा व ीबाई फुले 
इमारती या दुस-या मज यावर ल न याने तयार कर यात आले या सावजिनक वाचनालयाचे 
फिनचर व इतर कामकाज पूण झाले आहे. द.१५/०२/२०२१ रोजी या सावजिनक वाचनालयाचे 
ह उ ाटन कर यात येणार असून सदर नविनिमत सावजिनक वाचनालय नाग रकांसाठ  
वाचनासाठ  खुले कर यात येणार आहे. ान योित सा व ीबाई फुले सां कृितकभवन 
इमारतीतील नविनिमत सावजिनक वाचनालयास “महा मा जोतीराव फुल“े सावजिनक 
वाचनालय” असे नामकरण करणेत मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ८४२१                              वषय मांक – ६० 

दनांक – १०/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील अिधका-यांसाठ  तयार कर यात आले या 
शासन वभागाकड ल शा/११/का व/१७०/२०२० द.३०/०३/२०२० नुसार वाहन वाटप 

धोरणाम ये पदनामानुसार वाहन वाटप करणेत आली आहेत.  यातील प  अ म ये गट ब 
मधील फरतीचे काम असणा-या सहा यक आरो य अिधकार , जनता संपक अिधकार , समाज 
वकास अिधकार , उ ान अिध क, पशुवै क य अिधकार , कामगार क याण अिधकार , सुर ा 
अिधकार , काय यव थापक या पदनामाचा समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
यानुसार शासन वभागाने तातड ने सुधार त वाहन वाटप धोरण आदेश िनगिमत करावा.  

नवीन सुधार त आदेश िनगमीत होत नाह त तोपयत शासन/तप/का व/३१९/२०११ 
द.१/७/२०११ मधील वाहन वाटप धोरणात नमूद उपरो  अिधका-यांसाठ  असले या वाहन 
वापरासंबंधी असले या धोरणानुसार अंमलबजावणी कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८४२२                              वषय मांक – ६१ 
दनांक – १०/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण लाय स लब ऑफ पुणे आकुड  चॅ रटेबल ट 
यां या संयु  व माने महापािलके या े य कायालयां या ह म ये जागां या उपल धतेनुसार 
मनपा ह तील १८ ते ३० वयोगटातील युवक, युवतींसाठ  म हला सबलीकरण, कौश य वकास 
आ ण रोजगार िश ण क प राब व यास  जागा वनामु य महापािलकेमाफत उपल ध क न 
दे यास तसेच लाय स लब ऑफ पुणे आकुड  च रटेबल ट यांनी या क पांतगत सहभागी होणा-
या लाभाथ  मिधल  १८ ते ३० वयोगटातील म हला, मुले, मुली यांना मोफत िश ण देवून, रोजगार 
उपल ध क न दे यास व याकर ता आव यक मनु यबळ न अनुषंिगक खच यांनी CSR( Corporate 

Social Responsibility) व ाउड फं डंग या मा यमातून उभा न क प काया वीत कर याल तसेच 
सा व ीबाई फुले इमारती मधील ितसरा मज यावर ल एक हॉल साधारणपणे २०.४२मी x ८.९९मी. 
जागा मनपामाफत मोफत उपल ध क न देवून कौश य वकास आ ण रोजगार िश ण क प 
कमान ३वष कालावधीकर ता सु  करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.        

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

 
ठराव मांक – ८४२३                              वषय मांक – ६२ 

दनांक – १०/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       मे. प सल मोशन अडवरटाय जंग ह जा हरात सं था पंपर  या ठकाणी आहे. सदर 
सं थेस खालील ठकाणी २० x २० या आकारमानात व महापािलकेत वर ल भागात ा  झाले या 
जा तीत जा त मंजूर दरानुसार होणारे जा हरात पोट चे भाडे र कम अिधक मनपा र कम 
ट याट याने भ न घेवून व करारनामा क न पुढ ल िन वदा काढून एज सी िन त होईपयत 
कालावधीसाठ  जा हरात प दतीचे ह क देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
अ. . ठकाण 

१ औंध रावेत बीआरट  रोड मुळा नद  उ डाण पुला लगत सांगवी पुणे 

२ औंध रावेत बीआरट  रोड ढोरे पाट ल अंडरपास लगत सांगवी पुणे 

३ जुना औंध सांगवी मुळा नद  पुला शेजार  सांगवी पुणे 

४ बाबूरावजी घोलप कॉलेज लगत चौका शेजार  सांगवी पुणे 

५ फेमस चौक सांगवी पुणे  

६ महाराजा हॉटेल लगत सांगवी पुणे 

७ एम एस काटे चौक नमदा गाडन समोर सांगवी पुणे 

८ फुगेवाड  पुणे रोड दापोड  चौक सीएनजी पंप समोर सांगवी पुणे 

९ िचंचवड आकुड  िलंक रोड रे वे उ डाणपुला लगत िचंचवड पुणे 

१० भ  श  चौक बस चा जग टिमनल िसमा िभंती लगत िनगड  पुणे 

११ अ द य बला हॉ पीटल शेजार  उ डाणपुला लगत िचंचवड पुणे 

१२ मोरया मंगल कायालय समोर ल बाजूस िचंचवडगाव लगत िचंचवड पुणे 
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१३ रोसवुड  हॉटेल समोर ल बाजूस िसमा िभंती लगत थेरगाव पुणे 

१४ वा हेकरवाड  िचंचवड िलंक रोड चौक िचंचवड पुणे 

१५ न वन एच पी पे ोल पंप लगत खराळवाड  पंपर  पुणे 

१६ व लभनगर एसट  टँड समोर पंपर  पुणे  

१७ पंपर  वाहनतळ ॉमा मॉल शेजार ल जागेत पंपर  पुणे 

१८ क पटेव ती चौक मशानभूिम समोर पंपळे िनलख पुणे   

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

ठराव मांक – ८४२४                              वषय मांक – ६३ 

दनांक – १०/०२/२०२१      

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

संदभ –  मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       तुळापुर येथे ी.छ पती संभाजी महाराज यांचे बिलदान थळ दरवष  फालगुन 
अमाव येला बिलदान दन/ छ पती संभाजी महाराजांची पु यितथी हणून साजर  केली जाते. या 
ठकाणी पंपर  िचंचवडसह रा यातील व वझ भागातून जनता दशनासाठ  येत असते, 
ामपंचायतीला सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  िनधी अभावी अडचणी येत असतात. तर  

छ पती संभाजी महाराजांचे बिलदान दनािनिम  तुळापुर ामपंचायतीस महाराजांचे समाधी 
थळाचे ठकाणी मंडप यव था, लाईट यव था, प याचे पाणी, हारफुले इ. क रता दरवष  

र. .२,९९,०००/- (अ र  र. .दोन लाख न या नव हजार फ ) देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे 
िशफारस 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 – ८४२५                              वषय मांक – ६४ 

दनांक – १०/०२/२०२१      

सुचक – मा.आरती च ध े     अनुमोदक – मा. राज  लांडगे  
संदभ – मा.आरती च धे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

       ड मु यालयातील सन २०१९-२०२० चे सुधा रत व सन २०२०-२०२१ च े मुळ 
अंदाजप कातील वशेष योजना या लेखािशषकातील खालील नमुद केलेली न वन वकास 
वषयक कामे करावयाची आहेत सदर कामांना अंदाजप कात असणा-या तरतूद  कमी 
अस याने सदर कांमां या तरतूद म ये खालील माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  
अ
 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क सन २०२०-
२१ चा मुळ 
अंदाज 

आव यकते नुसार होणार   सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 
अंदाज  

पान 
. 

अ.  वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ भाग .२६ वाकड येथीन 

समथ क़ॉलनी तिन क 
क़ॉलनी व इतर 

थाप य 
वशेष 
योजना 

३५ ११२ १००००० १००००००० ० १०१००००० 
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प रसराम ये 
ॉ ं ट करणाने र ता 
वकिसत करणे  

२ भाग .२६ मधील 
छ पती चौक ते उ कष 
चौकापयत िसमट कॉ ं टचा 
र ता करणे  

थाप य 
वशेष 
योजना 

२१ ५० ५००००००० ० १००००००० ४००००००० 

एकूण र कम पय े ५०१००००० १००००००० १००००००० ५०१००००० 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ८४२६                              वषय मांक – ६५ 

दनांक – १०/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       जु या तालेरा हॉ पटल पाडुन न वन इमारत बांधणेचे काम स थतीम ये चालू आहे. 
सदर इमारतीचे कामासाठ  आ कटे ट व क प स लागार हणुन मे.शशी भु अँड असोिसए स 
यांचे देखरेखी खाली ठेकेदार मे.एस.एस.साठे यांचे माफत चालू आहे. सदर कामाम ये साईट वर ल 
ा  प र थतीनुसार जागेवर काम करावे लाग यामुळे मुळ िन वदा र कमेम ये वाढ झालेली 

आहे. यामुळे वषयां कत कामा या सुधा रत अंदाज प कास मा यता घेणे आव यक आहे. सदर 
कामाची मुळ िन वदा र. .३९,७७,३३,९९७/- ( थाप य + व ुत) िन वदा दर १.६०% कमी आहे. 
िन वदा मंजूर दराने र. .३९,१३,७०,२५३/- + भाववाढ/भावघट इत या र कमे पयत काम क न 
घेणेस मा. थायी सिमती ठराव .२१६७, द.०७/०२/२०१८ रोजी मंजूर  दान केले आहे. जागे 
वर ल कामानुसार खोदकाम, कॉ ट, रईनफोसमट, वटबांधकाम व फरशी कामात वाढ झाली 
आहे. या यितर  इमारत चालू करणे या ीने काह  िनकड चा व आव यक कामे करावी लागत 
अस यामुळे थाप य वषयक कामांचा र. .२९,५९,२६,७८९/- व व ुत कामाचा 
र. .१६,७१,३५,४०७/- असा र. .४६,३०,६२,१९६/- इतका एकुण सुधा रत खच होत आहे. सदर 
र कमेवर मंजूर खच १.६०% वजा करता र. .४५,५६,५३,१९८/- इतका खच होत आहे. सदर 
र कमेवर मंजूर खच एकुण र. .३९,१३,७०,२५३/- वजा करता र. .६,४२,८२,९४५/- इतका 
वाढ व खच होत आहे. सबब तर  या वाढ व सुधा रत र कमेस र. .६,४२,८२,९४५/- इतका खच 
+भाववाढ/भावघट इत या र कमे पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४२७                              वषय मांक – ६६ 

दनांक – १०/०२/२०२१      

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

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       वाड .४ दघी येथील आर ण ं .२/१२२ म ये शाळा इमारत बांधणेचे काम 
स थतीम ये चालू आहे. सदर इमारतीचे कामासाठ  आ कटे ट व क प स लागार हणुन मे. 
कमया असोिसए स यांचे देखरेखीखाली ठेकेदार मे. एस एस साठे यांचे माफत चालू आहे. सदर 
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कामाम ये साईट वर ल ा  प र थतीनुसार जागेवर काम करावे लाग यामुळे मुळ िन वदा 
र कमेम ये वाढ झालेली आहे. यामुळे वषयां कत कामा या सुधा रत अंदाज प कास मा यता 
घेणे आव यक आहे. सदर कामाची मुळ िन वदा र. .१२,४३,७१,५०३/- ( थाप य + व ुत) 
िन वदा दर ५.१५% कमी आहे. िन वदा मंजूर दराने र. .११,७९,९५,०७४/- + भाववाढ/भावघट 
इत या र कमे पयत काम क न घेणेस मा. थायी सिमती ठराव .६४८७, द.२२/०१/२०२० 
रोजी मंजूर  दान केले आहे. जागे वर ल कामानुसार खोदकाम व तळमजला, कॉ ट, 
रईनफोसमट,  याम ये वाढ झाली आहे. या यितर  इमारत चालू करणे या ीने काह  
िनकड चा व आव यक कामे करावी लागत अस यामुळे थाप य वषयक कामांचा 
र. .१५,००,००,०००/- व ुत कामासह इतका एकुण सुधा रत खच होत आहे. सदर खचातून 
िन वदा दर ५.१५% वजा करता र. .१४,२३,०३७०३/- इतका खच होत आहे. सदर र कमेवर 
मंजूर खच एकुण र. .११,७९,९५,०७४/- वजा करता र. .२,४३,०८,६२९/- इतका वाढ व खच होत 
आहे. सबब तर  या वाढ व सुधा रत र कमेस र. .२,४३,०८,६२९/- इतका खच + भाववाढ/ 
भावघट इत या र कमेस  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/२८१/२०२१ 

     दनांक – ११/०२/२०२१ 
 

                                                        
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 
 



36 
 

( .ब ेका/िन-४/का व/७८/२०२१ द.२८/०१/२०२१ वषय .१२ चे लगत) 
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( .ब ेका/िन-४/का व/७२/२०२१ द.२७/०१/२०२१ वषय .१३ चे लगत) 
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( . था/िन/उ ान/का व/३०/२०२० द.०२/०२/२०२१ वषय .१५ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/०७/२०२१ द.०३/०२/२०२१ वषय .२० चे लगत) 

 


