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

कायप का मांक – २२७ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – १६/०६/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१६/०६/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील मा.महापौर 
मधुकरराव पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ 
. .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे काह  स मा.सद य सभागृहात तर 
काह  स मा.सद य ऑनलाईन हड ओ कॉ फर संग ारे उप थत होते.  
 

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे  – सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत  
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
४. मा.संतोष बबन कांबळे 
५. मा.अिभषेक गो वंद बारणे  
६. मा.बुड सुवणा वकास 
७. मा.पौ णमा र वं  सोनवणे 
८.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
९.    मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
१०.   मा.यादव मीनल वशाल 
११. मा.भालेकर वण महादेव 
१२. मा.बनसोडे राजू व नाथ  
 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु (१), मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.नाळे – उपसंचालक नगररचना, 
मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे, मा.लोणकर – उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, 
मा.देशमुख, मा.िशंदे, मा.बहुरे – सहा.आयु , मा.मंुढे – िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), 
मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.गलबले, मा.मोरे, मा.पाट ल, 
मा.देशमुख, मा.वाघंुडे, मा.पोरे ड , मा.काळे, मा.टकले, मा.धुमाळ, मा.देसले – कायकार  
अिभयंता, मा.हराळे, मा. दिलप आढार  – शासन अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक 
अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा 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 .६५) कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादु भाव रोऱणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 

कर यासाठ  Covid Care Center Institutional Quarantine Center येथील णांना 
व कमचा-यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत. (मे.हॉटेल ऐ या) 

वषय .६६) कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादु भाव रोऱणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  Covid Care Center Institutional Quarantine Center येथील णांना 
व कमचा-यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत. (मे.हॉटेल िशवनेर ) 

वषय .६७) कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोऱणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  Covid Care Center Institutional Quarantine Center येथील णांना 
व कमचा-यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे. बग  रे टॉरंट 
अ ड बार) 

वषय .६८) कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादु भाव रोऱणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कर यासाठ  Covid Care Center Institutional Quarantine Center येथील णांना 
व कमचा-यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे.हॉटेल बड हॅली) 

वषय .६९) जैव वै कय घनकचरा व हेवाट चे दर िन त क न येणा-या य  
खचाबाबत. 

वषय .७०) सन २०१९-२० कर ता मोशी व च-होली प र े ातील पा याचे टा याचे प रचलन 
करणे व करकोळ दु तीची कामे करणे या कामासाठ  सुधा रत अंदाजप कय 
रकमेस मा यता देणेबाबत. 

वषय .७१) मोशी बो-हाडेवाड  प र े ातील पा याचे टा याचे प रचलन करणे व करकोळ 
दु तीची कामे करणे या कामासाठ  सुधा रत अंदाजप कय रकमेस मा यता 
देणेबाबत. 

वषय .७२) मनपाचे राजमाता जजाऊ उ ान पंपळे गुरव देखभाल करणेचे कामकाजाबाबत.   

वषय .७३) महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .७४) सन २०२०-२०२१ या वषातील संचलन तुट व व वध कारचे पासेस पोट  र कम 
अ ीम अदा करणेबाबत.-मा.सुवणा बुड, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव  

वषय .७५) सन २०२०-२०२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२०२२ या मुळ अंदाजप कातील 
वशेष योजना या लेखािशषकातील भाग .२६ पंपळे िनलख मधील चालू/ 
न वन वकास कामांना वाढ व तरतूद िमळणेबाबत.- मा.शिशकांत कदम, 
मा.श ु न काटे यांचा ताव.   

वषय .७६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप कातील 
कामां या तरतूद  म ये वाढ/घट क न वग करण करणेबाबत.- मा.सुवणा बुड, 
मा.मीनल यादव यांचा ताव.   
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वषय .७७) थाप य अ भाग या वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील 
वकास कामां या तरतूद  म ये वाढ/घट करणेबाबत.- मा.सुवणा बुड, मा.मीनल 
यादव यांचा ताव.   

वषय .७८) सपिम / ाणीिम  मानधनावर नेमणेबाबत.- मा.सुवणा बुड, मा.मीनल यादव 
यांचा ताव.   

वषय .७९) कै.वायसीएम णालय येथे बाऊ सर कमचार  यां या कामकाजास ६ म हने 
कालावधी क रता मुदतवाढ देणेबाबत.- मा.पौ णमा सोनवणे, मा.शिशकांत कदम 
यांचा ताव.   

 
---------- 

       मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२५ द.०२/०६/२०२१ व ०९/०६/२०२१   
       (दु.२.१५ वा.) चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 
ठराव मांक – ९६८०                           वषय मांक – ०१ 
दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – वै कय  

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मसाभां/०५/का व/५२७/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       वषय – ऑटो कल टर येथे अितद ता वभागातील १६ आय.सी.यू. बे स वाढ वणेबाबत.  

वषय .१ चा वचार द.३०/०६/२०२१ या सभेतेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६८१                           वषय मांक – ०२ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/३८१/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/61/01/2019-20 अ वये . .२१ 
पंपर  येथील  जजामाता हॉ पीटलची सीमािभंत बांधणे व उव रत थाप य  वषयक कामे 
करणेकामी  िन.र. .89,69,283/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख एकोणस र हजार दोनशे याऐंशी 
फ ) लघु म ०१  ठेकेदार मे.पाट ल ऍ ड असोिशएटस यांची िन वदा िन वदा अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा. थायी सिमती सभा ठराव .६७७७ 

द.२०/०२/२०२० अ वये मा यता दलेली आहे. तथा प, मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश 
. था/िन/इ-मु य/२२४/२०२०, द.१६/१२/२०२० अ वये मे.पाट ल ऍ ड असोिशएटस यांना 

अनामत/अित र  अनामत पोट  सादर केले या बँक गॅरंटया बनावट सादर के यामुळे यांचा 
काळया याद त समा व  क न सव िन वदा येत भाग घेणेस ०३ वषासाठ  ितबंध करणेस 
आदेश िनगिमत करणेत आले असुन या कामाचे लघु म ०२ चे ठेकेदार यांनी लघु म ०१ चे 
ठेकेदार यांच े दराम ये सदर काम करणेस तयार  दश वलेस यांची िन वद वकृत करणेस 



4 
 

मा.आयु  सो. यांनी द.१६/१२/२०२० रोजीचे तावा वये आदेिशत केलेले आहे. यामुळे 
मे.पाट ल ऍ ड असोिशएटस यांची  िन वदा र  क न लघु म ०२ ठेकेदार मे.एच.सी.लंुकड यांनी 
लघु म ०१ ठेकेदार यांचे दरात काम करणेस संमती दली अस याने लघु म ०२ चे ठेकदार 
मे.एच.सी.लंुकड यांची िन वदा मंजुर करणेस ता वत करणे येत आहे. िन.नो. .६१/०१/२०१९-२० 
अ वये मे.एच.सी.लंुकड िन.र. .89,69,283/- (अ र  र. . एकोणन वद लाख एकोणस र हजार 
दोनशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .88,92,128/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .88,92,128/- 

पे ा 25.1% कमी हणजेच र. .66,60,204/- + रॉय ट  चाजस र. .28,754/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .48,400/- = एकुण र. .67,37,358/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९६८२                           वषय मांक – ०३ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/६३०/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/18/2020-21 अ वये भाग .६ मधील 
धावडे व ती व  प रसरात  थाप य वषयक सुधारणेची कामे करणेकामी मे.एस.बी.काळे 
िन.र. .74,99,734/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार सातशे चौतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,45,184/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,45,184/- पे ा 20.91% कमी हणजेच 
र. .58,88,396/- + रॉय ट  चाजस र. .30,044/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .54,550/- = एकुण 
र. .59,72,990/- 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 – ९६८३                           वषय मांक – ०४ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/६३१/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/80/2020-21 अ वये भाग . 9 नेह नगर 
पर सरातील म य र ते व व वध र यावर ल सेवा वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची खड करण व 
एम.पी.एम प तीने सुधारणा करणेकामी मे.अ बाजी इ ा चर िन.र. .30,71,008/- (अ र  
र. .तीस लाख ए काह र हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .30,21,558/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .30,21,558/- पे ा 35.10% कमी हणजेच र. .19,60,991/- + रॉय ट  चाजस र. .51,942/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,450/- = एकुण र. .20,62,383/- 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 – ९६८४                           वषय मांक – ०५ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३५२/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/5/2020-21 अ वये . .४ दघी -बोपखेल 
मधील रामनगर येथे ठक ठकाणी िम स कॉ ट करणेकामी मे.अंबाजी इ ा चर 
िन.र. .81,34,495/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख चौतीस हजार चारशे पं या णव फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,22,795/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,22,795/- पे ा 30.60% कमी हणजेच र. .56,37,220/- + 
रॉय ट  चाजस र. .8,470/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .56,57,390/- 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 – ९६८५                           वषय मांक – ०६ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/८६६/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/17/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१७ प रसराम ये व वध कंप या/ मनपा माफत खोद यात आलेले चर डांबर करणाने दु त 

करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .74,82,498/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख याऐंशी हजार चारशे 
अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .71,40,748/-  वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .71,40,748/- पे ा 29.99% 

कमी हणजेच र. .49,99,238/- + रॉय ट  चाजस र. .24,874/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .3,41,750/- = एकुण र. .53,65,862/- 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 – ९६८६                           वषय मांक – ०७ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/८६५/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/19/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता ब 
भागात ठक ठकाणी आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .83,12,415/- 

(अ र  र. . याऐंशी लाख बारा हजार चारशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .79,70,665/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .79,70,665/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .55,80,263/- + रॉय ट  चाजस 
र. .23,777/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,41,750/- = एकुण र. .59,45,790/- 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 – ९६८७                           वषय मांक – ०८ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/८६४/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/11/2020-21 अ वये भाग .१८ िचंचवड 
येथे मोरया गोसावी मं दर शेजार  दश या घाट प रसराची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. वण क शन िन.र. .82,59,782/- (अ र  र. . याऐंशी लाख एकोणसाठ हजार सातशे याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,25,432/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,25,432/- पे ा 25.54%  कमी 
हणजेच र. .61,24,657 /- + रॉय ट  चाजस र. .772/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण 

र. .61,59,779 /- 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 – ९६८८                           वषय मांक – ०९ 

दनांक – १६/०६/२०२१      

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव –  

       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३५ द.१४/०५/२०२१  

वषय .९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९६८९                           वषय मांक – १० 

दनांक – १६/०६/२०२१      

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव –  

       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३६ द.१४/०५/२०२१  

वषय .१० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९६९०                           वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/०६/२०२१      

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

संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव –  

       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३९ द.१४/०५/२०२१  
वषय .११ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९६९१                           वषय मांक – १२ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/६४९/२०२१, द.२०/०५/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
              मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/107/2020-21 अ वये भाग .३२ म ये व वध 

प रसरात सुशोिभकरण व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.गणेश बाळकृ ण पोरे 

िन.र. .29,99,875/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख  न या नव  हजार आठशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,575/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,575/- पे ा 10.10% कमी हणजेच र. .26,31,890/- + रॉय ट  चाजस 

र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .27,10,691/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व त ु 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 – ९६९२                           वषय मांक – १३ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/६५०/२०२१, द.२१/०५/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
              मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/62/2020-21 अ वये भाग .२ कुदळवाड  

जाधववाड  म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.अ बाजी इ ा चर िन.र. .40,94,266/- 

(अ र  र. .चाळ स लाख चौ-या नव हजार दोनश ेसहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .40,41,466/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .40,41,466/- पे ा 14.00% कमी हणजेच र. .34,75,661/- + रॉय ट  चाजस र. .40,847/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .35,69,308/- 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 लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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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 – ९६९३                           वषय मांक – १४ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – ग े य, जलिन:सारण 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग ेका/जिन/का व/३५२/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका  

              मॅनहोल चबसची साफसफाई यां क  प दतीने करणेबाबत.  

वषय .१४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
 

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

ठराव मांक – ९६९४                           वषय मांक – १५ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/०९/का व/९९/२०२१, द.०७/०५/२०२१ 
       वषय – तरतूद वग करणेबाबत.  
              वषय .१५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९६९५                           वषय मांक – १६ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/०९/का व/१००/२०२१, द.०७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ांम ये असलेली जलपण  काढणेकामी “टन-क ” या 
त वावर शहरातील न ांचे ५ पॅकेजम ये वभागणी क न जलपण  काढ याचे कामकाज ता वत 
करणेत आलेले आहे. याम ये संपूण इं ायणी नद क रता १ पॅकेज व पवना, मुळा नद क रता ४ पॅकेज 
अशा कारे एकूण ५ िन वदा कामकाज सोप व याचे िन त कर यात आलेले आहे. तसेच मा. थायी 
सिमतीकड ल ठराव .९१५१ द.०७/०४/२०२१ अ वये या ५ ह  EOI  म ये येक पँकेज कर ता 
२०० कामगार, २ जे.सी.बी. व ४ पॉकलँ ड यानुसार सदर कामा या ५ EOI िस द करणेकामी व 

य  येणा-या खचास मा. थायी सिमतीने मा यता दली आहे. यानुसार Expression of Interst  

(EOI) Pakage No.1 ते 5 या वतमान पञांम ये तसेच मनपा या वेबसाईटवर िस द करणेत येवून, 
िन वदा माग वणेत आले या हो या. तसेच सदरचे कामकाज हे आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ४५ 
दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी मा.आयु  सो. यांनी द.१६/०४/२०२१ रोजीचे 
तावा वये मा यता दलेली आहे.  यानुसार Expression of  Interst (EOI) Pakage No.1 ते 5 चे 
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कामकाज करणेकामी ा  लघु म दरानुसार खालील माणे आदेश देणेत आले आहेत.   
पँकेज 
मांक 

सं थेचे नाव कामाचे ठकाण 
वीकृत केलेले  

दर र. . 
पँकेज .१ मे.शुभम उ ोग पवना नद  - सांगवडे ते रावेत बंधारा  र. .८१,५८,२६०/-

पँकेज .२ मे.शुभम उ ोग पवना नद  - रावेत बंधारा ते मोरया गोसावी र. .७३,६६,०००/-

पँकेज .३ मे.वै णवी एंटर ायजेस मुळा नद  - वाकड ते दापोड  संगम र. .८५,९९,९९९/-

पँकेज .४ 
मे.बापदेव महाराज वयं 
रोजगार सेवा सहकार  सं था पवना नद  - िचंचवडगाव ते टाटा ज र. .८१,००,४००/-

पँकेज .५ 
मे.सैिनक इंटैिलजे स ए ड 
िस युर ट  ा. िल. इं ायणी नद  - र हर रेिसडसी, मोशी ते च-होली र. .७३,९०,२६०/-

       वर ल माणे सदर सं थांना यांचे नावा समोर ल ठकाणी तातड ने कामकाज सु  करणेस, 

मंजूर दराने कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तसेच मंजूर दरानुसार आदेशा या दनांकापासून 
पुढ ल ४५ दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी, उपरो  नमुद अंदाजप क य रकमेसह 

य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६९६                           वषय मांक – १७ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे प  .आमुका/०९/का व/१०६/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
       मा.अित र  आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   
       पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील पवना नद तील टाटा ीज ते बोपखेल या ेञात असलेली 
जलपण  काढणेकामी EOI िस द करणेकामी मा.आयु  सो. यांनी द.०६/०५/२०२१ रोजीचे 

तावा वये मा यता दलेली आहे. या कायालयामाफत EOI No.02 (टाटा ीज ते बोपखेल) हे 
वृ प ांम ये द.०७/०५/२०२१ रोजी व मनपा वेबसाईटवर द.०७/०५/२०२१ ते द.१०/०५/२०२१ 
रोजी दु.१.०० वाजेपयत िस द करणेत येवून,  िन वदामाग वणेत आले या हो या.  तसेच सदरचे 
कामकाज हे आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ३० दवसांचे कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी मा. 
अित र  आयु  (१)  यांनी द.१०/०५/२०२१ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार 
Expression of Interst (EOI No.02)  (टाटा ीज ते बोपखेल) चे कामकाज करणेकामी ा  लघु म 

दरानुसार खालील माणे आदेश देणेत आले आहेत. 
 अ. . सं थेचे नाव कामाचे ठकाण वीकृत केलेले दर र. . 

   १ तावरे फँिसिलट  मँनेजमट स हसेस ा.िल. टाटा ीज ते बोपखेल र. . २५,२०,०००/- 
       वर ल माणे सदर सं थे या नावासमोर ल ठकाणी तातड ने कामकाज सु  करणेस, मंजूर दराने 

कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. तसेच मंजूर दरानुसार आदेशा या दनांकापासून पुढ ल ३० दवसांच े

कालावधीकर ता काम सु  करणेकामी,  उपरो   नमूद अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास 

तसेच यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६९७                           वषय मांक – १८ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .पापु/०६/का व/१५६/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
       वषय - मनपाच ेरावेत स.नं.९६ येथ ेपयायी फ डरची यव था करणे व अनुषंिगक कामे  

                करणेकामी. 
वषय .१८ चा वचार द.३०/०६/२०२१ च ेसभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९६९८                           वषय मांक – १९ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – वै कय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं०४/का व/४३६/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
              भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात घेता 
सदर बाब तातड ची असलेने M/s.Jess Ideas Pvt.Ltd यांना अ णासाहेब मगर टेड यम येथ ेजंबो को वड 

णालय उभारणीसाठ  पायाभूत सु वधा (Oxygenated Beds with provision of contactless booths and 
Nurse station, and admission desk, Critical Care Beds (ICU + HDC + Admn Area + Pathlabs + 
Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, (Oxygenated Beds with provision of 
contactless booths and Nurse station, and admission desk, Critical Care Beds (ICU + HDC + 
Admn Area + Pathlabs + Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, Command Centre, 
Admn Area etc., Washrooms – Proper segregation shall be done for patient usage and staff usage, 
Mortuary, Disinfection area Bio-Medical waste, laundry, Space for AHU, space for LMO Plant 
and Manifold room, visitors parking, staff parking Ambylance parking, stores etc.) ितन 

मह यासाठ  कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत. याकामी एकूण र. .५,६६,४०,०००/- एवढा खच येणार 

आहे. यातील र. .३,७७,६०,०००/- चे खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .९१४० द.३१.०३.२०२१ 

अ वये मा यता दलेली आहे. उवर त र. .१,८८,८०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठयाऐंशी लाख ऐंशी 
हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६९९                           वषय मांक – २० 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर   

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०४/का व/७११/२०२१, द.०२/०६/२०२१ 
       वषय - थेरगाव डांगे चौक येथ ेबांधणेत येणा-या अंडरपासमधील व ुत वषयक कामे  

                करणेबाबत. (Electrical work)  

वषय .२० चा वचार द.३०/०६/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७००                           वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – ब े य, व ुत  

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/ व/जा/६३/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
              भ  श  चौक ते मुकाई चौक कवळे BRTS कॉ रडॉरवर ल िशंदे व ती येथ ेउ डाणपुल 
बांधणेचे कामात अडथळा ठरणारा EHV,220 KV पयलोन िश ट करणे या कामाचे सुपर वजन 
चाजस र. .१,२१,८७,५४४/- (अ र  र. .एक कोट  एकवीस लाख स याऐंशी हजार पाचशे 
च वेचाळ स) इतके महापारेषण कंपनीस (Maharashtra state electricity Transmission co.Ltd.) अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९७०१                           वषय मांक – २२ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२२७/२०२१, द.०४/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकुड  व थेरगाव णालया या व तार त 

इमारतीसाठ  फिनचर सा ह य खरेद साठ  िस  केले या अ पमुदत जाह र सुचना मांक 
16/2021-22  नुसार ा  लघु म पुरवठादार म.ेरेखा इं जिनअ रंग व स यांचे र. .10,90,933/-  

मे.ऑथ न टे नॉलॉ जज & एंटर ायजेस यांचे र. .6,42,234/- व मे.िशवसमथ एंटर ायजेस यांच े

र. .57,200/- असे एकूण र. .17,90,367/- हे अंदाजप कय दर र. .26,19,850/- पे ा 31.66% कमी 
व लघु म आहेत.  सदरचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. तर  र. .17,90,367/- (अ र  र. .सतरा 
लाख न वद हजार तीनशे सदसु  फ ) चे खचास व म.ेरेखा इं जिनअ रंग व स, मे.ऑथ न 

टे नॉलॉ जज & एंटर ायजेस आ ण मे.िशवसमथ एंटर ायजेस यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९७०२                           वषय मांक – २३ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/०६/का व/३६६/२०२१, द.०३/०६/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १३) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ 
देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल े अस याने याचे अवलोकन 
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करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९७०३                           वषय मांक – २४ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/०८/का व/१०१३/२०२१, द.०७/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका िनमाण झाला 
आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य आजारामुळे पंपर  िचंचवड शहरात 
आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे. कोरोना वषाणूं या संसगाला ितबंध 

घाल यासाठ  महापािलकेकडून आव यक ती द ता घेणेत येत असून या अनुषंगाने व वध 
उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा णालये, जं बो को वड सटर, ऑटो ल टर को वड हॉ पटल 
या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांची  सं या वाढत असुन याकर ता 
Injection Remdesivir 100mg ची मो या माणात मागणी होत आहे तथापी आव यक या माणात 
पुरवठा होत नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे खरेद  करणे आव यक होते या 
दर यान मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सदर इंजे शनचे पुरव या कर ता वेळोवेळ  आदेश पार त क न 
Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दले होते. या माणे मनपाचे कोवीड हाँ पीटल 
कर ता सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते १६ पुरवठाधारकाकडुन तातड ने एकुण 626 Vials थेट 
प दतीने  एकुण र. .16,43,052/- (अ र  र. .सोळा लाख ेचाळ स हजार बाव न फ ) ची खरेद  
कर यात आलेली आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, सावजिनक 
आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा 
२००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३)(क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार  सोबतचे प  अ नुसार 
अ. .१ ते १६ पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७०४                           वषय मांक – २५ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर   

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/०८/का व/१०१४/२०२१, द.०७/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका िनमाण झाला 
आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य आजारामुळे पंपर  िचंचवड शहरात 
आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे.कोरोना वषाणंू या संसगाला ितबंध 

घाल यासाठ  महापािलकेकडून आव यक ती द ता घेणेत येत असून या अनुषंगाने व वध 
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उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा णालये, जं बो को वड सटर, ऑटो ल टर को वड हॉ पटल 
या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांची  सं या वाढत असुन याकर ता 
Injection Remdesivir 100mg ची मो या माणात मागणी होत आहे तथापी आव यक या माणात 
पुरवठा होत नस याने बाजारात उपल ध असले या ठकाणाहुन औषधे खरेद  करणे आव यक होते या 
दर यान मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सदर इंजे शनचे पुरव या कर ता वेळोवेळ  आदेश पार त क न 
Vials या सं येसह पुरवठाधारकांना िन त क न दले होते. या माणे मनपाचे कोवीड हाँ पीटल 
कर ता सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते १५ पुरवठाधारकाकडुन तातड ने एकुण 448 Vials थेट 
प दतीने  एकुण र. .11,26,037/- (अ र  र. .अकरा लाख, स वीस हजार सदतीस फ ) ची खरेद  
कर यात आलेली आहे. सदरचे खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ ,सावजिनक 
आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व आप ी यव थापन कायदा 
२००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम 
६७(३)(क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार सोबतचे प  अ नुसार 
अ. .१ ते १५ पुरवठादारकाकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद कामी झाले या खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७०५                           वषय मांक – २६ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – इ े य  

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.सहा आयु  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/३०६/२०२१, द.०८/०६/२०२१ 
       मा.सहा आयु  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 २६) ि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 करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७०६                           वषय मांक – २७ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर   

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/७०९/२०२१, द.०७/०६/२०२१ 
       वषय - भाग .६ मधील च पाणी वसाहत, देवकर व ती व प रसरात थाप य वषयक  

               सुधारणेची कामे करणेबाबत.  

वषय .२७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७०७                           वषय मांक – २८ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – अणु व ुत व दूरसंचार  
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .दूरसंचार/३/का व/५५/२०२१, द.०८/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड मनपा वाढते काय े  वचारात घेता अ नशामक वभागाच े दूर प याचे 
संदेश दळण-वळणक रता मनपाने क शासनाने संचार मं ालयाकडून यू ले स वायरलेस वसी 
घेतली असून याची द.०१/०७/२०२१ ते द.३०/०६/२०२२ अखेरचे लायस स नुतणीकरणाची फ  
र. .२,२०,५००/- (अ र  र. .दोन लाख वीस हजार पाचशे फ ) क सरकारचे संचार मं ालय,नवी 
द ली यांस अदा करणे व यापुढे दरवष  सव कारचे वायरलेस लायस स नुतणीकरणाची फ  ची 
र कम वेळोवेळ   संचार मं ालयास अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७०८                           वषय मांक – २९ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/५/का व/८४२/२०२१, द.०७/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागांकड ल संगणक यं णेकर ता आव यक 

Antivirus Software काया वीत करणेकामी व सपोट टाफ पुढ ल ३ वषासाठ  िनयु  करणेकामी 
ऑनलाईन िन वदा .१०/२०१७-१८ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. ा  िन वदांम ये मे.झूम कॉ पुटस यांचे बाब .०१ व ०२ साठ  आव यक Antivirus Software 
खरेद कामी व सपोट टाफ पुढ ल ३ वषासाठ  िनयु  करणेकामी दर एकुण र. .३०,२४,०००/- 
लघु मदर ा  झाले असुन सदर खचास मा. थायी सिमतीने ठराव .११९८, द.२५/१०/२०१७ अ वये 
मा यता दे यात आलेली असुन यानुसार यांचेसमवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला आहे. तथा प न वन िन वदा या पुण होईपयत मे.झुम कॉ यटस, पुणे यांनी 
मनपाची संगणक यं णा व स हर यं णा या सु थतीत व यो य र या काया वत राहणेकामी माहे 
माच व ए ल २०२१ या कालावधीक रता आव यक Anti-Virus चा पुरवठा केला असुन याची देखभाल 
दु ती केली आहे. सबब मनपाची संगणक यं णा व स हर यं णा या सु थतीत व यो य र या 
काया वत राहणे आव यक अस यामुळे मे.झुम कॉ युटस, पुणे यांनी माहे माच व ए ल २०२१ या २ 
म ह यां या कालावधीक रता पुरवठा केले या  Anti-Virus व देखभाल दु तीक रता  होणारा खच एकूण 
र. .१,६८,०००/- (अ र  र. .एक लाख अडूस  हजार फ ) ला काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७०९                           वषय मांक – ३० 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – व छ महारा /भारत क   

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वभाअक/१/का व/८५/२०२१, द.०८/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ क  शासनाचे व छ भारत अिभयान (नागर ) 
राब व यात येत आहे.  रा ीय उ पादकता प रषद नवी द ली यांचेकड ल  11008/program/SS  दनांक 
21-5-2021 रोजीचे प  व ई-मेल नुसार आप या शहराचे व छ सव णाम ये मानांकन कसे उंचवावे 
(How to improve your city’s/ towns ranking under Swachh Survekshan)  या वषयावर  दनांक ७ व ८ 
जुन २०२१ रोजी दोन दवसीय ऑनलाईन िश ण आयो जत कर यात आले होते. आठ े ीय 
कायालयातील व आरो य मु य कायालयातील सहा. आरो यािधकार  अस ेएकुण ९  िश णाथ  यांना 
ऑनलाईन िश णासाठ  नामिनदशीत कर यात आल.े  ित िश णाथ  र. .३०००/- जीएसट  सह त 

या माणे एकुण ९  िश णाथ   यांची एकूण िश ण शु क र. .२७,०००/- (अ र  र. . स ावीस 
हजार फ ) (जीएसट  सह त)  इतका खच होणार आहे. “National Productivity Council, New Delhi” 

या सं थेस सदर िश ण शु क अदा करणे आव यक आहे. सदर िश ण खच व छ भारत 

अिभयान क ातील उपल ध असले या “ मता बांधणी आ ण शासक य व कायालयीन खच”  या 
लेखािशषामधुन खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७१०                           वषय मांक – ३१ 
दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – जलिन:सारण 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६६०/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/4/2020-21 अ वये सोनवण े व ती 
रामदासनगर प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. ी सदगु कृपा 
क शन िन.र. .44,78,600/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ याह र हजार सहाशे फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,78,600/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,78,600/- पे ा 12% कमी हणजेच र. .39,41,168/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .9,551/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,50,719/- 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 – ९७११                           वषय मांक – ३२ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – ह े य, थाप य 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/१४३/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(३) नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक 
उपाययोजना तातड ने करणेकर ता उपरो  वषयां कत काम करणे अ यंत आव यक असुन या कामाचा 
खच म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना  िनधी (COVID-19)”  या लेखािशषामधून करता 
येईल.  वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथ ेकोरोना (COVID-19) वषाणुमुळे उ वले या रोगा या ितबंध व 
िनयं णासाठ  ितबंिधत े ात चौ या मज यावर लहान मुलांसाठ  व वध ठकाणी वॉल साईन बोड 
रंग वणे याकामी र. .१६,००,०००/- एव या रकमेची िन वदा न काढता करारनामा क न थेट प दतीने 

मे.ओम एंटर ायझेस  यांना देणेबाबत मा.अित. आयु  यांचेकड ल मा य ताव द.३१/०५/२०२१ 
अ वये मा यता दलेली आहे. यापूव  पयावरण वभागाकड ल िन वदा नो टस .NENV/04/2018-19 
या अ वये अंदाजप क य दराने GST सोडून काम करणेस आदेश दे यात आले होते. याच दराने 
मे.ओम एंटर ायझेस काम कर यास तयार अस यामुळे यांना उपरो  काम आप कालीन प र थतीत 
व तातड ची बाब अस याने थेट प दतीने काम देणेस मा यता दलेली आहे. उपरो  बाबीचा वचार 
करता ह े ीय कायालया या काय े ात को वड–१९ अंतगत वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथ े कोरोना 
(COVID-19) वषाणुमुळे उ वले या रोगा या  ितबंध व िनयं णासाठ  ितबंिधत े ात चौ या 
मज यावर लहान मुलांसाठ  व वध ठकाणी वॉल साईन बोड रंग वणे या कामांसाठ  मे.ओम 
एंटर ायझेस  यांना िन वदा र. .१३,६९,१७८/- (अ र  र. .तेरा लाख एकोणस र हजार एकशे 
अ ठयाह र फ ) रकमेस अंदाजप क दरान ेGST सोडून िन वदा न काढता करारनामा क न थेट 
प दतीने काम करणेस व नेमणूक क न कायारंभ आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७१२                           वषय मांक – ३३ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य EWS 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/EWS/५११/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       वषय - JnNURM BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत िलंकरोड प ाशेड पॅकेज .७  

               अ मधील इमारतींची थाप य, पाणीपुरवठा, व ुत, जलिन:सारण कामांची दु तीची  
               कामे करणेबाबत.  

वषय .३३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७१३                           वषय मांक – ३४ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५१३/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/23/2020-2021 अ वये भाग .११ मधील 
पवारव ती नेवाळेव ती म ये नाला े िनंग व टाँम वाँटर वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल 
चौहाण िन.र. .82,78,278/- (अ र  र. . याऐंशी लाख अ ठयाह र हजार दोनशे अ ठयाह र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,48,678/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,48,678/- पे ा 30.01% कमी हणजेच 
र. .57,73,250/- + रॉय ट  चाजस र. .1,362/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .29,600/- = एकुण 
र. .58,04,212/- 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 – ९७१४                           वषय मांक – ३५ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५१२/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/04/2020-2021 अ वये भाग .१ िचखली 
मधील व वध ड .पी, र ते वकसीत करणे कामी मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .2,24,75,055/- 

(अ र  र. .दोन कोट  चोवीस लाख पं याह र हजार पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,24,00,955/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,24,00,955/- पे ा 37.08% कमी हणजेच र. .1,40,94,681/- + 
रॉय ट  चाजस र. .5,35,140/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण र. .1,47,03,921/- 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७१५                           वषय मांक – ३६ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/७१२/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/112/2020-21 अ वये भाग .9 कामगार 
नगर, खराळवाड , भगवतगीता मंद र प रसरा नुरमोह ला, कुलद प आंगन प रसर मधील अंतगत र ते 
अदयावत प दतीने करणेकामी मे.एच.सी कटार या िन.र. .59,96,953/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
शहा णव हजार नऊशे ेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,23,203/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,23,203/- पे ा 30.60% कमी हणजेच र. .41,10,703/- + रॉय ट  चाजस र. .41,257/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .42,25,710/- 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 – ९७१६                           वषय मांक – ३७ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५१६/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/02/2020-2021 अ वये भाग .११ मधील 
उवर त र याचे हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 
िन.र. .1,64,56,068/- (अ र  र. .एक कोट  चौस  लाख छप न हजार अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,63,81,968/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,63,81,968/- पे ा 33.58% कमी हणजेच 

र. .1,08,80,903/- + रॉय ट  चाजस र. .1,68,896/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण 
र. .1,11,23,899/- 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 – ९७१७                           वषय मांक – ३८ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५१५/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/03/2020-2021 अ वये भाग .१ मोरेव ती 
हे ेव ती प रसर रामदासनगर मधील र ते खड मु म व डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 

क शन ा.िल. िन.र. .2,23,12,568/- (अ र  र. .दोन कोट  तेवीस लाख बारा हजार पाचश े

अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,22,15,718/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,22,15,718/- पे ा 32.40% 
कमी हणजेच र. .1,50,17,825/- + रॉय ट  चाजस र. .3,179/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .96,850/- = एकुण र. .1,51,17,854/- 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/वसलु 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 – ९७१८                           वषय मांक – ३९ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/४२०/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/AZ/44/07/2020-21 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत आव यक ठकाणी वाहतूक िनयं क यं णा बस वण ेव अनुषंिगक कामे करणेकामी 
२०२०-२१ मे.जे.पी. ॅ फक टोमेशन ा.िल. िन.र. .26,78,305/- (अ र  र. .स वीस लाख अ या र 

हजार तीनशे पाच फ )  पे ा 21.55% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .21,01,130/-

  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच ि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 

घेणेकर ता मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७१९                           वषय मांक – ४० 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०४/का व/७४०/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .43-03/2020-2021 अ वये ड े ीय 
कायालयांतगत न याने वकिसत होणारे मु य चौकात नवीन  वाहतुक िनयं ण  दवे, लंकर बस वणे 
व अनुषांिगक कामे करण े (2020-2021) या कामाकर ता मे.जे.पी. ॅ फक एटोमेशन ा. िल.  िन वदा 
र. .33,48,028/- (अ र  र. .तेहतीस लाख अ ठेचाळ स हजार अ ठावीस फ ) पे ा -23.55% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .25,59,567/- पयत काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार क 
राह ल तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस 
या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७२०                           वषय मांक – ४१ 
दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मसाभां/१७/का व/३२३/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        पपंर  िचंचवड महानगपािलका ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य आजारावर उपाय योजना 
करणेकामी  कै.आ णा साहेब मगर टेड यम, जंबो कोवीड सटर मधील आयसीयु क रता आव यक  06 

कारचे उपकरणे/सा ह य तातड ने खरेद कामी  अ प मुदतीची जा हर सुचना .19/2021-22  भारतीय 
साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ व ५० नुसार तसेच 
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) कलम ६७(३) (क) नुसार मे.इको से स, पुणे यांचे 06 बाबी 
साठ  एकुण र. .13,22,250/- (अ र  र. .तेरा लाख बावीस हजार दोनशे प नास फ ) + GST   इतका 
खच अपे ीत आहे.  सदरचा खच हा अंदाजप कय र. .13,72,500/-  + GST   पे ा -3.66 ट के ने कमी 
असलेने खरेद  करणेचे खचास काय र करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९७२१                           वषय मांक – ४२ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य मु यालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/उ-मु य/३३८/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/01/2020-21 अ वये भाग .७ भोसर  
येथील िसताराम ल ढे उ ानातील मनपाची भवानी तािलम यायामशाळेच े नुतनीकरण करणे व 
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अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िस दनाथ कॉप रेशन िन.र. .3,89,98,549/- (अ र  र. .तीन कोट  
एकोणन वद लाख अ या णव हजार पाचशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .3,89,68,548/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,89,68,548/- पे ा 15.71% कमी हणजेच र. .3,28,46,589/- + रॉय ट  
चाजस र. .30,000/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .10,37,360/- = एकुण र. .3,39,13,949/- 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 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 करण े 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 – ९७२२                           वषय मांक – ४३ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/३४१/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       वषय - पंपळे सौदागर आर ण .३७१ ब येथील उ ानात थाप य वषयक कामे  करणे व  

               इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
वषय .४३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९७२३                           वषय मांक – ४४ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/३३९/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/71/2020-21 अ वये भाग .डॉ बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा प रसरात माता रमाई चौथरा बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
वराज क शन िन.र. .53,77,051/- (अ र  र. . ेप न लाख स याह र हजार  एकाव न फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .53,53,251/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .53,53,251/- पे ा 22.02%  कमी हणजेच 
र. .41,74,465/- + रॉय ट  चाजस र. .19,784/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,800/- = एकुण 
र. .42,18,049/- 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 – ९७२४                           वषय मांक – ४५ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/३४०/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/73/2020-21 अ वये भाग .९ मधील पंपर  
चौकातील रमाबाई पुतळा बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी जी.आर.मंगोडेकर 
िन.र. .99,47,229/- (अ र  र. .न या णव लाख स ेचाळ स हजार दोनशे एकोणतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,47,229/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,47,229/- पे ा 22.02% कमी हणजेच 

र. .77,56,849/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .77,56,849/- 

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 – ९७२५                           वषय मांक – ४६ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – ब े य 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब ेका/५अ/का व/३५१/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील ि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 करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९७२६                           वषय मांक – ४७ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३८१/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/2/2020-21 अ वये भाग .३ मोशी 
प रसरात र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो  ेक शन िन.र. .74,83,488/- (अ र  र. . 
चौ-याह र लाख याऐंशी हजार चारशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
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वगळून र. .74,10,388/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .74,10,388/- पे ा 38.99% कमी हणजेच र. .45,21,078/- + रॉय ट  चाजस 
र. .23,462/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .46,17,640/- 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 – ९७२७                           वषय मांक – ४८ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३८२/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/31/2020-21 अ वये भाग .७ भोसर  येथे 
ठक ठकाणी थाप य वषयक व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एच सी कटा रया िन.र. .71,24,852/- 

(अ र  र. .ए काह र लाख चोवीस हजार आठशे बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .71,13,152/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .71,13,152/- पे ा 30.90% कमी हणजेच र. .49,15,188/- + रॉय ट  चाजस 
र. .13,569/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .49,40,457/- 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 – ९७२८                           वषय मांक – ४९ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३८३/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/5/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 
इ याद  ठकाणी र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे याकामी लघु म ठेकेदार मे.पेवेवे 
क शन ा.िल. यांनी व हत मुदतीत आव यक परफॉम स िस यु रट  डपॉ झट मनपाकडे जमा 
केली नाह  या तव यांची िन वदा र  क न तीय लघु म ठेकेदार मे.धने र क शन यांना 



25 
 

लघु म दरात हणजेच 34.58%कमी दरात काम करणेस तयार आहात का याबाबत वचारणा केली 
असता यांनी याच दरात काम करणेची तयार दश वली आहे. मे.धने र क शन 
िन.र. .2,24,96,102/- (अ र  र. .दोन कोट  चोवीस लाख शहा णव हजार एकशे दोन फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,24,19,952/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,24,19,952/- पे ा 34.58% कमी हणजेच 

र. .1,46,67,133/- + रॉय ट  चाजस र. .54,496/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,150/- =   एकुण 
र. .1,47,97,779/- 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 – ९७२९                           वषय मांक – ५० 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३८४/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/8/2020-21 अ वये भाग .७  भोसर  
ग हाणे व ती व इतर प रसरातील र यांच े डांबर करण करणे याकामी लघु म ठेकेदार मे.पेवेवे 
क शन ा.िल. यांनी व हत मुदतीत आव यक परफॉम स िस यु रट  डपॉ झट मनपाकडे जमा 
केली नाह  या तव यांची िन वदा र  क न तीय लघु म ठेकेदार मे.धने र क शन यांना 
लघु म दरात हणजेच 34.58% कमी दरात काम करणेस तयार आहात का याबाबत वचारणा केली 
असता यांनी याच दरात काम करणेची तयार दश वली आहे. मे.धने र क शन 
िन.र. .2,24,97,620/- (अ र  र. .दोन कोट  चोवीस लाख स या णव हजार सहाशे वीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,24,24,521/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,24,24,521/- पे ा 34.58% कमी हणजेच 

र. .1,46,70,122/- + रॉय ट  चाजस र. .72,932/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण 
र. .1,48,16,154/- 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 – ९७३०                           वषय मांक – ५१ 
दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३८५/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/03/2020-21 अ वये भाग .४ दघी येथील 
मशानभुमीला िसमािभंत बांधणेकामी मे.साईकृपा क शन िन.र. .2,99,12,103/- (अ र  र. .दोन 

कोट  न वया णव लाख बारा हजार एकशे तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .2,99,00,402/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2,99,00,402/- पे ा 10.05% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2020-21 चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.47%  ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .2,68,95,412/- + रॉय ट  चाजस र. .84,615/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .2,69,91,727/- 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 – ९७३१                           वषय मांक – ५२ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/४२२/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/93/01/2020-21 अ वये . .२८ पंपळे 
सौदागर (मौजे रहाटणी येथील ािधकरणा या पेठ .३८ औंध रावेत र यालगत)  वरंगुळा 
क /अ यािसकासाठ  फिनचर करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अनुष एंटर ायझेस 
िन.र. .74,96,675/- (अ र  र, . चौ-याह र लाख शहा नव हजार सहाशे पं याह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,42,025/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,42,025/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 

र. .51,40,152/- + रॉय ट  चाजस र. .2,38,341/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,54,650/- = एकुण 
र. .55,33,143/- 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 – ९७३२                           वषय मांक – ५३ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/४२१/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/19/2020-21 अ वये . .२५ 
ताथवडे येथील जीवननगर, बापुजीबुवानगर, सोनवणेव ती, व भागातील इतर प रसरातील फुटपाथ, 

पे हंग लॉकची दु तीची कामे करणेकामी (सन २०२०-२१ कर ता) का या असोिशए स 
िन.र. .41,49,954/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख एकोणप नास हजार नऊशे चौप न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,15,604/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,15,604/- पे ा 42.57% कमी हणजेच 

र. .23,63,591/- + रॉय ट  चाजस र. .3,958/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण 
र. .24,01,899/- 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 – ९७३३                           वषय मांक – ५४ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/४२०/२०२१, द.०९/०६/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/26/18/2020-21 अ वये . .२५ 
पुनावळे येथील कोयतेव ती,  ओ हाळव ती, काटेव ती व भागातील इतर प रसरातील फुटपाथ, पे हंग 
लॉकची दु तीची कामे करणेकामी (सन २०२०-२१ कर ता) का या असोिशए स िन.र. .41,50,205/- 

(अ र  र. .ए केचाळ स लाख प नास हजार दोनशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .41,15,855/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .41,15,855/- पे ा 42.57% कमी हणजेच र. .23,63,736/-+रॉय ट  चाजस 
र. .3,675/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .24,01,761/- 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 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 – ९७३४                           वषय मांक – ५५ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/उ ान/का व/२०९/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       भाग .३ आ. .२/६४ येथे उ ानांची उवर त कामे करणेकामी (ट पा–२) आराखडे तयार 
क न मंजूर  घेण,े बांधकाम परवानगी घेणे, अंदाजप क तयार करणे इ.िन वदा पूव कामे व िन वदा 
प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत वा तु वशारद यांची दरप क 
द.०४/०५/२०२१ ते ०८/०५/२०२१ या कालावधीत माग व यात आली आहेत यानुसार मे.िश पी 
आ कटे ट अँड लॅनस यांचा सदर कामासाठ  १.८५% ( थाप य) व ०.८५% हॉट क चर इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामाचे आराखडे व अंदाजप क बन वण े इ. काम े मे.िश पी 
आ कटे ट अँड लॅनस यांनी मा य केलेले दरानुसार सदर कामासाठ  १.८५% ( थाप य) व ०.८०% 
हॉट क चर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९७३५                           वषय मांक – ५६ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/उ ान/का व/२०८/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       भाग .७ भोसर  सहल क  येथे फश अ यु रयम करणे व इतर अनपषंिगक कामे 
करणेकामी आराखडे तयार क न मंजूर  घेण,े अंदाजप क तयार करणे इ.िन वदा पूव काम ेव िन वदा 
प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत क प स लागार यांची दरप क 
द.२४/०५/२०२१ ते ३०/०५/२०२१ या कालावधीत माग व यात आली आहेत यानुसार मे.इंदरजीत 
िसंग बं सल ( ेस– आच ोजे ट क स टंट) यांचा वषयां कत कामासाठ  १.६८% इतका लघु म दर 

ा  झालेला आहे.  सदर कामाचे िन वदा पूव कामे व िन वदा प ात कामे करणेसाठ  मे.इंदरजीत िसंग 
बं सल ( ेस-आच ोजे ट क स टंट) यांनी मा य केलेले दरानुसार सदर कामासाठ  १.६८% या दराने 
फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९७३६                           वषय मांक – ५७ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – नगरसिचव 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/७५९/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  
       नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत 
येत आहे.   
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९७३७                           वषय मांक – ५८ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.उप आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/५/का व/८६८/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम येक  5000 रम 

खरेद कामी क  शासना या GeM  पोटलवर GEM Bid No.GEM/2021/B/ 1166727 अ वये िन वदा 
िस द क न िन वदा माग व यात आ या हो या. यानुसार लघु म िन वदाकार मे.िस  कॉपीयर 

&  टुडंट क युमर टोअर, पंपर  यांनी दर कमी क न A-4 पेपर रमसाठ  र. .196.42 + कर ती 
रम व  िलगल पेपर रमसाठ  मे. ी आनंद एज सी, मुंबई यांनी सादर केलेला दर 203.57 +  कर ती 
रम दर सादर केले असुन यानुसार A-4 व िलगल पेपर रम येक  5000 रम खरेद  करणेकामी 
एकूण र. .19,99,992/- (अ र  र. .एकोणीस लाख न या णव हजार नऊशे या णव फ ) +  कर 
इतका खच हॊणार असुन अंदाजप क य खच एकूण र. .19,37,457/- + कर पे ा 3.22% ने अिधक 
असुन कामाची िनकड व तातड  वचारात घेता सदरचे दर वकृत कर यात आलेले असुन यां या 
समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने A-4 व िलगल पेपर रम 

येक  5000 रम खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .19,99,992/- + कर  चे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९७३८                           वषय मांक – ५९ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.उप आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/५/का व/८७६/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       मा.उप आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या कॅश  काऊंटर वभागासाठ  आव यक 
संगणक टेशनर  10x12x1 व10x12x2 येक  200 बॉ स छपाई क न पुरवठा करणेकामी ई-िन वदा 
सुचना .02/2021-22 अ वये लघु म िन वदाकार मे. वजय ंटर, आकुड  व  मे.जयगणेश ऑफसेट, पुणे 
यांनी सादर केलेले दर अनु मे र. .1315/- ती बॉ स सव करांसह व र. .1246/- ती बॉ स ती नग 
सव करांसह हे लघु म ा  झाले असुन लघु म दरानुसार येक 200 बॉ स खरेद  करणेकामी एकूण 
र. .5,12,200/- (अ र  र. .पाच लाख बारा हजार दोनशे फ ) इतका खच होणार असुन  जो 
अंदाजप कय खच एकूण र. .8,49,000/- पे ा 39.67%  ने कमी असुन वकृत कर यात आलेला 
असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर 
संगणक टेशनर  खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .5,12,200/- चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७३९                           वषय मांक – ६० 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – नागर  सु वधा क  

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/२/का व/१४६/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह मधील नाग रकांना यांचे नजीकचे ठकाणी 
महानगरपािलके या सेवा, सु वधा उपल ध होणेकामी प ह या, दुस-या, ितस या, चौ या व पाच या 
ट यात एकूण ६३ ठकाणी खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  काया वत आहेत. पंपर  िचंचवड 
शहरातील वाढणार  लोकसं या वचारात घेऊन नाग रकांना महापािलके या सेवा, सु वधा उपल ध 
हो यासाठ  व नवीन भाग रचनेनुसार सव िनवडणूक भागांचे काय े ाम ये ४ नागर  सु वधा क  
थापन कर याचे धोरण आहे. याक रता RFP नोट स .१/२०२०-२१ द.०५/०१/२०२१ नुसार तसेच 

जा हरात .५६० द.२८/१०/२०२० अ वये सहा या ट यात एकूण ६५ ठकाणांसाठ  नागर  सु वधा 
क  सु  करणेकामी जा हराती ारे नाग रकांकडून अज माग वणेत आले होते. याअनुषंगाने सहा या 
ट यात नागर  सु वधा क  सु  करणेकामी ा  एकुण २२ अजदारांमधून एकूण ११ अजदार हे अंितम 
पा  ठरलेले असून सदर पा  अजदारांची याद  खालील माणे आहे. 
 

 नागर  सु वधा क  (सहावा ट पा) पा  अजदारांची याद  

अ. . भाग मांक न याने आव यकता पा  अजची सं या पा  अजदारांचे नाव 

1 3 1 1 ी.अनंत िञंबकराव िशंदे 

2 

6 4 3 

ीम. भारती राहूल पंूडे 

3 ीम. गायञी अतुल व ासराव 

4 ी. व णु यंकटराव मोरे 

5 12 1 1 ी.पंकज सयाजीराव गायकवाड 

6 19 2 1 ीम.र भा सुदाम चौधर  

7 20 2 1 ी.पवन अिभम यु घोडके 

8 23 3 1 ी. व म भाकर आभाणे 

9 
25 4 2 

ीम. आशा रामदास कदळे 

10 ी.उमेशकांत चं कांत धगे 

11 32 2 1 ी. व नील िशवाजी पवार 

एकूण 11   

    
 सबब सहा या ट यात महापािलका काय े ाम ये नागर  सु वधा क चालक िनयु  

कर याकर ता उ  माण ेअंितम पा  झाले या एकूण ११ अजदारांना महानगरपािलका िन त कर ल 
या इतर अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून वकार यात येऊन यापैक  र. .५/-

महापािलकेस ा  होणार आहेत. तसेच िमळकत कर, पाणीप ट  इ याद  बलासाठ  वकृत होणारे 
भरणा ती पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत अदा करणेस थम तीन वष कालावधीसाठ  
करारनामा क न खाजगी त वावर नागर  सु वधा क चालक िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९७४०                           वषय मांक – ६१ 
दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – मा यिमक िश ण 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/१/का व/५५७/२०२१, द.११/०६/२०२१ 
       वषय – सन २०२२१-२०२२ या शै णक वषाक रता मराठ  व उदु िश क सहा म हने  

             कर ता नेमणूक करणे व जा हरात देणेबाबत.   
वषय .६१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९७४१                           वषय मांक – ६२ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/८९७/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 40) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 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 – ९७४२                           वषय मांक – ६३ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – इ पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .इ पापु/का व/१/१२/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सन २०१९-२० म ये उपल ध तरतुद नुसार व अंदाजप क य र कमेनुसार सन २०१९-२० 
क रता दघी व बोपखेल प र े ातील पा या या टाक चे प रचलन करण ेव करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी कामाचे ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांना कामाचे आदेश द.२९/०६/२०२० देणेत आले. 
कामाचा िन वदा दर २९.२९% कमी आहे. कामास मुदत १० म हने हणजे द.२८/०४/२०२१ पय़त 
आहे. यानुसार ठेकेदाराने द.३१ माच पयत काम िन वदा र कमे इतके पुण केले आहे. सन २०२१-२२ 
चे मुळ अंदाजप कात सदर कामावर र. .४८,००,०००/- ची वाढ व तरतुद करणेत आली. तर  सन 
२०२१-२२ चे अंदाजप कातील तरतुद नुसार पर चालन कंवा मजुर पुर वणे बाबतचे न वन अंदाजप क 
तयार करणेचे झा यास या कामाचे आदेश िमळेपयत अंदाजे स टबर अखेर पयत कालावधी 
लाग याची श यता आहे. तसेच स या चालु असलेला कोरोना साथीमुळे िन वदा कायवाह स वलंब 
हो याची श यता आहे. सबब सदर कामास सन २०२१-२२ म ये ठेवणेत आलेली वाढ व तरतुद 
र. .४८,००,०००/- व सुधार त अंदाजप क य र. .१,४०,००,०००/- च े मयादेत कामास सुधार त 
मा यता घेऊन काम स टबर २०२१ अखेर पयत चालु ठेवणे आव यक ठरणार आहे. कामाचे ठेकेदार 
मे.शुभम उ ोग यांनी वषयांक त वाढ व काम चालु िन वदा दराने हणजेच २९.२९% कमी दराने 
करणेस यांचे द.२०/०४/२०२१ चे प ा वये तयार  दश वली आहे. यामुळे  सदर अंदाजप क 
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सुधा रत के याने मनपाचे कोणतेह  आिथक नुकसान होणार नाह . तर  होणारा खच 
र. .४८,००,०००/- (व तु व सेवा करासह) अिधक मा य िन वदा र. .५९,१३,४४८/- अिधक खच 
झालेला व तु व सेवा कर र. .७,०८,९२७/- (दुसरा बलानुसार) एक त करता र. .१,१४,२२,३७५/- 
(अ र  र. .एक कोट  चौदा लाख बावीस हजार ितनशे पं याह र फ ) इतका खच होणार आहे. 
तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर अल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ अथवा घट दरानुसार फरकाची र काम 
अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल. यानुसार ठेकेदारासोबत वाढ व कामाचा करारनामा करणे 
आव यक राह ल. सबब सदर कामाम ये होणारा वाढ व खच र. .४८,००,०००/-  ला मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९७४३                           वषय मांक – ६४ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – इ पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .इ/पापु/का व/१०/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या इ भागातील भोसर  पंपीग टेशन भोसर  गावठाण टाक  शांतीनगर आ मशाळा 
व संत तुकाराम नगर येथील जल े ाम ये दैनं दन हॉ व ऑपरेशन करणे कामी अकुशल मजुरांची 
आव यकता आहे. सबब सदर भागातील व वध हॉ व ऑपरेशन करणे व करकोळ दु या करणे 
कामी सन २०१९-२० म ये उपल ध तरतुद नुसार व अंदाजप क य र कमेनुसार सन २०१९-२० क रता 
भोसर  पंपीग टेशन भोसर  गावठाण टाक  शांतीनगर आ मशाळा व संत तुकाराम नगर प र े ातील 

पा या या टाक चे प रचलन करणे व करकोळ दु तीची कामे करणे कामी मा. महापािलका सभेची 
ठराव .४१८, द.१५/०६/२०१९ नुसार र. .१,२०,००,०००/- च ेअंदाजप क तयार करणेत आले. यास 
र. .१,००,२१,७२५/- साठ  तां क मा यता घेणेत आली. यानुसार कामाचे ठेकेदार मे.सागर 
क शन यांना कामाच ेआदेश द.२९/०६/२०२० देणेत आले. कामाचा िन वदा दर २४.२१% कमी 
आहे. कामास मुदत १२ म हने हणजे द.२८/०६/२०२१ पय़त आहे. यानुसार ठेकेदाराने द.३१ माच 
पयत काम िन वदा र कमे इतके पुण केले आहे. सन २०२१-२२ च ेमुळ अंदाजप कात सदर कामावर 
र. .४८,००,०००/- ची वाढ व तरतुद करणेत आली. तर  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील 
तरतुद नुसार पर चालन कंवा मजुर पुर वणे बाबतचे न वन अंदाजप क तयार करणेचे झा यास या 
कामाचे आदेश िमळेपयत अंदाजे स टबर अखेर पयत कालावधी लाग याची श यता आहे. तसेच 
स या चालु असलेला कोरोना साथीमुळे िन वदा कायवाह स वलंब हो याची श यता दाट आहे. सबब 
सदर कामास सन २०२१-२२ म ये ठेवणेत आलेली वाढ व तरतुद र. .४८,००,०००/- व सुधार त 
शासक य/अंदाजप क य र. .१,५०,००,०००/- च े मयादेत कामास सुधार त मा यता घेऊन काम 

स टबर २०२१ अखेर पयत चाल ु ठेवणे आव यक ठरणार आहे. कामाचे ठेकेदार मे.सागर क शन 
यांनी वषयांक त वाढ व काम चालु िन वदा दराने हणजेच २४.२१% कमी दराने करणेस यांचे 
द.२०/०४/२०२१ चे प ां वये तयार  दश वली आहे. यामुळे  सदर अंदाजप क सुधा रत के याने 
मनपाचे कोणतेह  आिथक नुकसान होणार नाह . तर   सुधा रत अंदाजप कानुसार  होणारा खच 
र. .१,२३,९५,६३१/- (अ र  र. .एक कोट  तेवीस लाख पं या णव हजार सहाशे एकतीस फ ) इतका 
होत असून तो सुधा रत शासक य मा यते या मयादेत आहे. सबब वषयां कत कामाम य े होणारा 
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वाढ व खच र. .४८,००,०००/- पयत काम क न घेणेस आ ण  िनयमानुसार व िन वदेतील अट  व 
शत  माणे   व तु व सेवा कर अदा करणेचा तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 
भाववाढ कलमास मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दरा म ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ /घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 
ठराव मांक – ९७४४                           वषय मांक – ६५ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२४२/२०२१, द.१५/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) 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 ि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 द.18/04/2021 अखेर 
र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ि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 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .10,92,864/- (अ र  
र. .दहा लाख या नव हजार आठशे चौस  फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल 
ऐ या यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९७४५                           वषय मांक – ६६ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२४३/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) 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  
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ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व 
Institutional Quarantine Center  येथील ण तसेचिनयु  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 द.18/04/2021 अखेर 
र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ि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 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .4,79,550/- (अ र  
र. .चार लाख एकोणऐंशी हजार पाचशे प नास फ ) चे खचास व पुरवठादार म.े हॉटेल िशवनेर  
यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९७४६                           वषय मांक – ६७ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२४४/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) 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 ि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 द.18/04/2021 अखेर 
र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ि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 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .8,36,970/- (अ र  
र. .आठ लाख छ ीस हजार नऊशे स र फ ) चे खचास व पुरवठादार मे. बग  रे टॉरंट & 

बार यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७४७                           वषय मांक – ६८ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२४५/२०२१, द.१६/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) 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 तसेचिनयु  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 द.18/04/2021 अखेर 
र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ि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 सटरच े पा क अहवाल वचारात घेऊन 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .5,76,840/- (अ र  
र. . पाच लाख शहा र हजार आठशे चाळ स फ ) चे खचास व पुरवठादार म.े हॉटेल बड हॅली 
यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९७४८                           वषय मांक – ६९ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/६८३/२०२१, द.०३/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मा. थायी सिमती ठराव मांक - ८९९५, दनांक ०८/०२/२००५ नुसार मनपा या 
प रसरातील णालये (मनपा सह) व इतर संल न सं थामधून िनमाण होणारा जैव वैदयक य       

कच-याची शासन िनयम  १९९८ व दु ती िनयम ऑग ट  २००३ नुसार बांधा, बाळगा 
( वकसीतकरा),  वापरा या त वावर चाल व यात मे.पा को यांच ेसमवेत दनांक २८/०२/२००५ रोजी 
करारनामा क न मऔभां/३/का व/२१२/२००५, द.२२/०३/२००५ नुसार आदेश दे यात आला आहे.  ा  

दरानुसार दनांक ०१/०४/२००५ पासून जैव वैदयक य कचरा व हेवाट च े सव, कामकाज ते कर त 

आहेत.  तसेच मा. थायी सिमती ठराव मांक १२७१७, दनांक २१/०२/२००६ नुसार M/s.Pasco यांचे 
समवेत केलेला करारनामा  व दलेला आदेश र  क न  यांनी वनंती केलेनुसार M/s.Pasco 

Environmental Sol. Pvt. Ltd.,  यांच ेसमवेत करारनामा क न .मऔभां/३/का व/१२७/२००६, दनांक 

०६/०३/२००६ नुसार कामाचा आदेश दला आहे.  M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. Ltd., यांना 
दले या आदेशा या तारखेपासून कामात सुसु ता आण यासाठ  शासक य मा यतेने पुढ ल माणे 
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बदल कर यात आलेले आहेत.  करारनामा अट .44(c) नुसार तीन म ह यांकर ता अगावू र कम 

दे यात येवून याचे समायोजन कर यात येत होते.  तथा प बलाम ये सुसु ता राहणेकामी मा.आयु  

साहेब यांच ेमा यतेने माहे ऑ टोबर २००९ पासून ित म हना M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. 

Ltd.,  यांना वा त वक बल अदा कर यात येत आहे.    करारनामा अट मांक-४६ नुसार 

इंधन, वदयुत, पाणी, वेतन, शासक य कर व इतर त सम बाबी वचारात घेवून ित तीन म ह यांनी 
जैव वैदयक य घनकच-याचे दर िन त करावयाच ेआहेत, अशी अट नमुद होती.  सन २०१३-२०१४ 

पासून मा.आयु  साहेब यां या शेरांकनानुसार  कं युमर ाईस इंडे स ्(CPI) मधील वाढ नुसार दरवाढ 

कर यात येत आहे.  करारनामा अट मांक-४५ नुसार M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. 

Ltd.,  यांनी सादर केले या बलानुसार मनपाने पुण र कम अदा करावयाची आहे.  परंतू 
मा.आयु  साहेबयांनी माहे माच २०१४ पासून मनपा ह  अंतगत ्    असणारे व वध वैदयक य 

यावसायीक सं थांकडून िनमाण होणारा जैव वैदयक य घनकच-याची व हेवाट लावणेकामी खाजगी 
सं थांकडून मनपाकडे जादा वजनापोट  र कम जमा होते. िततक च र कम M/s.Pasco 

Environmental Sol. Pvt. Ltd., यांना दे यात यावी अस े आदेश दलेले आहेत. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या प रसरातील णालये(मनपासह) व इतर संल न वैदयक य सं थामधून 
िनमाण होणा-या जैव वैदयक य घनकच-याची  व हेवाट बाबतचा कायदा, िनयम व मागदशक 
सुचनांनुसार व हेवाट लावणेकामी मा. थायी सिमती ठराव मांक-६८९९, दनांक 
२८/०२/२०२० नुसार M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. Ltd., यांना तुत वषयातील काम 
अट .२२ नुसार चालू  Terms  वर नवीन  Plant थापन क न पुढ ल १५ वष संचालन करणेस 
मा यता देवून महापािलका सभेकडे  िशफारस कर यात आली होती.  मनपा या प रसरातील 

णालये व इतर संल न(मनपासह) जैव वैदयक य सं थामधून िनमाण  होणा-या जैव वैदयक य 
कच-याची याबाबतचा कायदा, िनयम व मागदशक सुचना या गो ीं या यो य या 
अंमलबजावणी बाबत गां िभयाने वचार करणे आव यक आहे.  या सव बाबींचा वचार करता 
मोशी येथे जैव वैदयक य घनकचरा व हेवाट चाPlant थलांतर त कर यासाठ M/s.Pasco 

Environmental Sol. Pvt. Ltd., यांनाच करारनामा अट .२२ नुसार चालू  Terms वर नवीन 
Plant  थापन क न संचालन पुढ ल१५वष करावे क  न याने िन वदा काढावी?  याबाबत 
वचारणा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२(ब) नुसार तावात नमूद प -
अ, ब, क व ड चे अवलोकन क न मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , 

तत वषयातील काम मे.पा को इन हायरोमटल सो युशन ा.िल., यांचेकडून अट .२२ 
नुसार चालू  Terms वर नवीन  Plant थापन क न पुढ ल १५ वष संचालन करणेस 
मा.महापािलका सभा ठराव  मांक ५७३, दनांक १३/१०/२०२० अ वये मा यता दलेली 
आहे.  संबंिधत मोशी येथील जागेचMे/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. Ltd., यांचे सोबत केलेले 
लीज ड ड दनांक १५/०६/२०१२  ते दनांक १४/०६/२०२७ या कालावधीकर ता केलेले 
आहे.  सदर मुदत दनांक १४/०६/२०२७ रोजी पुण होत आहे.  मुदत संपु ात ये यापुव  सदर 
लीज ड डची मुदत न याने कर यात येणा-या करारना या कालावधीपयत( दनांक २८/०२/२०३५ 
पयत) स म किमट  यांची मा यता घेवून मुदतवाढ करावी लागणार आहे. जैव वैदयक य 
घनकचरा व हेवाट ची दर वाढ वणेकर ता व इतर संल न कामाकर ता बायोमेड कल वे ट 
ड पोझेबल  किमट ची नेमणूक केलेली आहे.  या किमट म ये मा.मु य लेखाप र क, मा.मु य 
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लेखाव व अिधकार , मा.अित.आरो य वै क य अिधकार (मा.वै क यसंचालक), मा.वै क य 
अिध क (YCMH) यांचा समावेश आहे.  जैव वै क य घन कचरा व हेवाट चे दरवाढ ब ल 
मागणी केलेनंतर ताव सादर क न सदर किमट ने िनणय द यानंतर आव यकती दरवाढव 
इतर संल न कामकाजाबाबत िनणय घेतला जातो.  याच प दतीने करारनामा कालावधीत 
ड पोझेबल  किमट ने दले या िनणयानुसार दरवाढ कर यात येईल.  सदरचा खच वैदयक य 
वभागाकड ल जैव वैदयक य घनकचरा व हेवाट लावणे या लेखािशषाव न या- या आिथक 
वषात केले या तरतुद मधून भाग व यात येईल. सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
प रसरातील णालये(मनपासह) व इतर संल न वैदयक य सं थामधून िनमाण होणा-या जैव 

वैदयक य घनकच-याची  व हेवाट बाबतचा कायदा, िनयम व मागदशक सुचनांनुसार व हेवाट 
लावणेकामी न याने कर यात येणा-या करारनामा कालावधीत बायोमेड कल वे ट ड पोझेबल 
किमट ने सुच वले या दरानुसार वेळोवेळ  बल अदा कर यास व येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.      

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९७४९                           वषय मांक – ७० 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – ई पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .इपापु/का व/०१/११/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             सन २०१९-२० म ये उपल ध तरतुद नुसार व अंदाजप क य र कमेनुसार सन २०१९-२० क रता 
मोशी व च-होली प र े ातील पा या या टाक च ेप रचलन करणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
कामाच े ठेकेदार मे. जनसेवा वयं रोजगार सेवा सह. यांना कामाच ेआदेश द.१४/०९/२०२० देणेत आले. 

कामाचा िन वदा दर २७.००% कमी आहे. कामास मुदत १२ म हने हणजे द.१३/०९/२०२१  पय़त आहे. 

यानुसार ठेकेदाराने द.३१ माच पयत काम िन वदा र कमे इतके पुण केल ेआहे. सन २०२१-२२ च ेमुळ 

अंदाजप कात सदर कामावर र. .४८,००,०००/- ची वाढ व तरतुद करणेत आली. तर  सन २०२१-२२ च े

अंदाजप कातील तरतुद नुसार पर चालन कंवा मजुर पुर वणे बाबतच ेन वन अंदाजप क तयार करणेचे 
झा यास या कामाच ेआदेश िमळेपयत अंदाजे स टबर अखेर पयत कालावधी लाग याची श यता आहे. 

तसेच स या चालु असलेला कोरोना साथीमुळे िन वदा कायवाह स वलंब हो याची श यता आहे. सबब 

सदर कामास सन २०२१-२२ म ये ठेवणेत आलेली वाढ व तरतुद र. .४८,००,०००/- व सुधार त 

अंदाजप क य र. .१,५०,००,०००/- च ेमयादेत कामास सुधार त मा यता घेऊन काम स टबर २०२१ अखेर 

पयत चालु ठेवणे आव यक ठरणार आहे. कामाचे ठेकेदार मे.जनसेवा वयं रोजगार सेवा सह. यांनी 
वषयांक त वाढ व काम चालु िन वदा दराने हणजेच २७.००% कमी दराने करणेस यांचे द.१९/०३/२०२१ 
च ेप ां वये तयार  दश वली आहे. यामुळे  सदर अंदाजप क सुधा रत के याने मनपाच ेकोणतेह  आिथक 

नुकसान होणार नाह . तर  होणारा खच र. . ४८,००,०००/- (व तु व सेवा करासह) अिधक मा य िन वदा 
र. .७३,१६,२७२/- अिधक खच झालेला व तु व सेवा कर र. .८,७६,९५४/- (दुसरा बलानुसार) एक त 

करता र. .१,२९,९३,२२६/- इतका खच होणार आहे. तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस 

भाववाढ कलमानुसार मटेर अल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
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वाढ अथवा घट दरानुसार फरकाची र काम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. यानुसार ठेकेदारासोबत 

वाढ व कामाचा करारनामा करणे आव यक राह ल. सबब सदर कामाम ये होणारा वाढ व खच 

र. .४८,००,०००/- ला मा यता देणेत येत आहे.      
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९७५०                           वषय मांक – ७१ 
दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – क े य, पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क ेका/पापु/०१/का व/९/२०२१, द.१०/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

              मोशी बो-हाडेवाड  प र े ातील पा याचे टा याचे प रचालन करण े व करकोळ दु तीची 
कामे करणे या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.जनसेवा वंय रोजगार सेवा सह.” यांना  दनांक 
१४/०२/२०२० रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२म हने हणजेच दनांक 
१३/०९/२०२१पयत आहे. सदर कामात बो-हाडेवाड , देहूर ता,  िशवरोड से टर ४,६,९,११, वाघे र 
कॉलनी गायकवाड व ती इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  
हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या कामाचा समावेश आहे. याकामास सुधा रत 

शास कय मा यता र. .१,००,००,०००/- एवढ  आहे. सदर कामास र. .५४,७५,४२९/- या खचास 

मा. थायी सिमती ठराव .७३२७  द.१२/०८/२०२० मा यता घे यात आलेली आहे.सदर काम ७०% पूण 

झालेले आहे. अशा कार या कामाची िन वदा या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल 

कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत 

देशात Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  थांबलेली 
होती. स थतीत चालू असले या वर उ लेख केले या भागात पाणीपुरवठा कर यासाठ  काम चालू 

ठेवणेची आव यकता आहे. तथा प नवीन कामाची िन वदा या चालू असलेमुळे सदर कामासाठ  

अंदाजप क य र. .९९,८२,३९३/- करणे आव यक आहे.वाढ व खचाची र. .१८,११,७१८/- इतक  येत आहे. 

मूळ खचा या मा यतेची र. .५४,७५,४२९/- गृह त ध न येणाऱा एक त खच र. .७२,८७,१४७/- इतका 
होणार आहे. सदर िन वदेचा दर २७% कमी अस याने मनपाच ेखचात बचत होणार आहे.   तथा प आता 
न याने िन वदा काढून िन वदा या पूण क न कामाचा आदेश दे यास कालावधी लागणार आहे. 

तोपयत अशा प र थतीत पाणीपुरव या या दैनं दन अ याव यक सेवेसाठ  हॉ ह ऑपरेशन क रता 
चालू कामाचे ठेकेदार मे.जनसेवा वंय रोजगार सेवा सह. यांच े सदरच े काम क न घेणेत येत आहे. 

याक रता मजुरांचे मािसक वेतन देणे अ याव यक आहे.  तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कानुसार 

या वभागाकड ल “क भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे 

क रता मजूर पुर वणे” या कामाच े कायादेश ा  होइपयत सदरच े काम चालू ठेवणेत येईल.   सदर 

कामासाठ  येणारा वाढ व खच र. .१८,११,७१८/- ला मा यता देणेत येत आहे.      
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९७५१                           वषय मांक – ७२ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – उ ान/वृ संवधन  
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२१६/२०२१, द.१५/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       उ ान थाप य/उ ान वभागामाफत नुतणीकरणाचे कामकाज चालु होते. सदर उ ानाचे 
नुतनीकरणाचे कामकाज पुण झालेले असलेने थाप य/उ ान वभागामाफत पुढ ल देखभाल उ ान 
वभागामाफत करणेकामी कळ वणेत आलेले आहे. यामुळे सदर उ ानाचे देखभालीचे कामकाज 
करणेकामी वभागाकडे कमचार  वग अपुरा अस यामुळे तसेच सदर उ ानातील देखभाल अभावी 
नुकसान होऊ नये या कारणा तव िन वदा कायवाह  पुण होईपयत २ म हने अथवा िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत मे.गाडन गु ज फाम अँ ड नसर  यांना असलेला अनुभव तसेच 
स थीतीत अ य उ ानांचे देखभालीचे काम करत अस यामुळे यांना ता पुर या व पात सदर 
उ ानाचे देखभालीचे काम देणे उिचत होईल. तुत कामी सदर उ ानाचे देखभाल व संर णकामी 
२९५०० चौ.मी े ासाठ येणारा ित महा र. .३,५२,५२५/- खच येणार असुन यानुसार २ म हने 
कालावधीसाठ  येणा-या अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत या येणा-या य  खचास व 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.      

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९७५२                           वषय मांक – ७३ 

दनांक – १६/०६/२०२१     वभाग – थाप य उ ान  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/का व/३४९/२०२१, द.१५/०६/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ  (1 ते 2) 

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

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९७५३                           वषय मांक – ७४ 

दनांक – १६/०६/२०२१       

सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  
              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर एकूण तरतूद र. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम ये संचलनतूट १६५.७१ कोट  
व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  र. .७०.०० कोट  असा अपे ीत खच गृह त 
धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून माहे मे २०२१ क रता  र. .१२,००,००,०००/- (अ र  र. .बारा 
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कोट  फ ) सन २०२०-२१ या अंदा जत संचलनतूट च ेलेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे 
मे २०२१ म ये अदा करावयाच ेअस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९७५४                           वषय मांक – ७५ 

दनांक – १६/०६/२०२१       

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.श ु न काटे  

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव –  

       भाग .२६ पंपळे िनलख म ये नागर व तीम ये मो या माणावर वाढ होत आहे 
यामुळे नाग रकां या सोई या ीने तावात नमूद वकास कामे गरजेची आहे. यामुळे 
तावात नमूद चालू/ न वन वकास कामांना सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कात असलेली तरतूद 

अपुर  पडत आहे तर , सन २०२०-२०२१ च े सुधा रत व सन २०२१-२०२२ च े मुळ अंदाजप कातील 

तावात नमूद केले या मधील चालू/ न वन कामांना सुधा रत शास कय मा यता व आव यक 
तरतूद करणेस मा यता  देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,९४,००,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९७५५                           वषय मांक – ७६ 

दनांक – १६/०६/२०२१       

सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.मीनल यादव  

संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.मीनल यादव यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२०२१ मधील तावात नमूद काम पुण 
करणेस कोरोना या पा भूमीवर लॉक डाऊन मुळे वेळ लागला होता सदर काम महापािलके या 

ीने इं ायणी नद चे दुषण रोखणेकामी अ याव यक अस याने तसेच सदर काम 
पावसा यापुव  करणे आव यक अस याने काम पुण कर यात आलेले आहे. सदर कामाच ेबील 
अदा करणेकामी तावात नमूद माणे तरतूद म ये वाढ/घट क न वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९७५६                           वषय मांक – ७७ 

दनांक – १६/०६/२०२१       

सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.मीनल यादव  

संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.मीनल यादव यांचा ताव –  

       थाप य अ मु यालय या वभागातील सन २०२१-२०२२ या अंदाजप काम ये 
तावात नमूद थाप य वषयक कामांसाठ  अपुर  तरतूद आहे. तावात नमूद माणे 

तरतूद त आव यकतेनुसार वाढ/घट करणेस मा यता देणेत आहे.(वाढ/घट र. .२५,००,०००/-)  
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सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९७५७                           वषय मांक – ७८ 

दनांक – १६/०६/२०२१       

सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.मीनल यादव  

संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.मीनल यादव यांचा ताव –  

       पावसा याम ये नागर  व तीत वषार / वन वषार  साप िनघा याने नाग रकां या 
जीवीतास धोका िनमाण होतो यामुळे सापांना पकडून यां या नैसिगक अिधवासात सोडणेकामी 

येक भागात मानधनावर सपिम  नेमणे आव यक आहे. तर  खालील सपिम ांना यांचे 
समोर नेमणून दले या वभागाम ये र. .२०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार फ ) इत या 
मानधनावर ६ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ. . सप िम ाचे नाव नेमणूक चा भाग मोबाईल . 
 १. ी.अिभजीत पवार अ ९५२७०९९०५६ 

२. ी.शुभम रितलाल पांडे ब ९५०३००८९६२ 

३. ी.राजू कदम क ९७६७७७०५३७ 

४. ी.सनी सुरेश लो हरे ड ९९२१८५१०६० 

५. ी. दनेश फुले इ ९८२२५५४०७२ 

 ६. ी.योगेश कांजवणे फ ९५२७९८७०२८ 

 ७. ी.राजेश कांबळे ग ९५५२८०२२७७ 

 ८. ी. दपक सुदशनकुमार शमा ह ९८२२०२१२९१ 
   

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९७५८                           वषय मांक – ७९ 

दनांक – १६/०६/२०२१       

सुचक – मा.पौ णमा सोनवणे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  

संदभ – मा.पौ णमा सोनवणे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.वायसीएम णालय येथे कोरोना वषाणू   
(को वड-१९) णांची सं या दवसं दवस वाढत असून नातेवाईकांकडून तणावाचे वातावरण 
िनणाण कर यात येत अस याने मा. थायी सिमती कड ल ठराव .९१५० द.३१/०३/२०२१ 
रोजी या ठरावा वये के.के.मॅनेजमट अ ड फॅिसिलट  स हसेस यांचे माफत एकूण १० बाऊ सर 
कमचार  कै.वायसीएम णालय येथे पुर वणेत येत आहे. के.के.मॅनेजमट अ ड फॅिसिलट  
स हसेस यांचे माफत पुर वणेत येणा-या बाऊ सर कमचार  यांचे कामकाज कालावधी 
द.३०/०६/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे, सदर सं थेचे कामकाज समाधानकारक अस याने व 
कोरोना-१९ चा वाढता भाव पहाता के.के.मॅनेजमट अ ड फॅिसिलट  स हसेस या सं थेस ६ 
म हने कालावधी कर ता कै.वायसीएम णालय येथे १० बाऊ सर कमचार  िनयु  करणेस 
मुदवाढ देणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.     

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

       
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/११३५/२०२१  
दनांक -  १७/०६/२०२१  
    
 

                                                
(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  रवाना.  
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( .पापु/६/का व/३६६/२०२१ द.०३/०६/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 
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( .मभां/०८/का व/१०१३/२०२१ द.०७/०६/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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( .मभां/०८/का व/१०१४/२०२१ द.०७/०६/२०२१ वषय .२५ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/३०६/२०२१ द.०८/०६/२०२१ वषय .२६ चे लगत) 
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( .ब ेका/५-अ/का व/३५१/२०२१ द.१०/०६/२०२१ वषय .४६ चे लगत) 
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( . था/िन/२ब/८९७/२०२१ द.१०/०६/२०२१ वषय .६२ चे लगत) 
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( . था/िन/उ ान/का व/३४९/२०२१ द.१५/०६/२०२१ वषय .७३ चे लगत) 

 
 


