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

कायप का मांक – १८६ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २६/०८/२०२०                     वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक २६/०८/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत 
खालील माणे स मा. सद य आ ण अिधकार  सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा. 
सद य आ ण अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
 
       या िशवाय मा.जागडे – .कायालयीन अिध क हे अिधकार  उप थत होते. 

---------- 
 

 
            सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत          

नसलेने उप थत स मा.सद यांनी सदरची सभा गु वार दनांक २७/०८/२०२० 
रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे.  

 
 
 

            ( .कायालय अिध क) 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १८६ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक २६/०८/२०२० द.ु२.३० वा. ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २७/०८/२०२०                          वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२६/०८/२०२० द.ु२.३० 
वा. ची तहकूब सभा गु वार द.२८/०८/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

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

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

          या िशवाय मा.पवार - अित.आयु  (२), मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव, 
मा.झगडे – सहा.आयु , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – 
अिध ता YCMH, मा.ग टुवार – कायकार  अिभयंता, मा.गोफणे – आरो य अिधकार  हे 
अिधकार  सभागृहात उप थत राहून तसेच मा.डॉ.रॉय – वै कय अिधकार , मा.कंुभोजकर – 
मु य लेखाप र क, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.िनकम, मा.तांब,े मा.सवणे – 
सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.लोणकर, मा.इंदलकर, मा.जोशी – सहा.आयु , मा.िशंदे – 
शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.काळे, मा.पवार, मा.भोसल,े मा.पाट ल, 

मा.गलबल,े मा.धुमाळ, मा.टकले – कायकार  अिभयंता, मा.गावडे – शासन अिधकार  हे 
अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  

---------- 
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ठराव मांक – ७३७६      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २७/०८/२०२०     वभाग – थाप य ड मु यालय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३३/२०२०, द.२३/०७/२०२० 

       वषय - भाग .२५ ताथवडे येथील  जीवननगर कडुन मुंबई-ब लोर कडे जाणारा   
                            २४.०० मी. ं द ड .पी. र ता  वकसीत करण.े. 

सदरचा वषय द र  दाखल करणेत येत आहे. 
अनुकुल – ०९              ितकुल -०५ 

                       सदर ठराव बहुमतान ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७३७७      वषय मांक – ०२ 

दनांक – २७/०८/२०२०     वभाग– थाप य ड मु यालय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३५/२०२०, द.२४/०७/२०२० 

       वषय - भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते काँ ट करण करण.े. 
सदरचा वषय द र  दाखल करणेत येत आहे. 

अनुकुल – १०              ितकुल -०५ 

                       सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७३७८      वषय मांक – ०३ 

दनांक – २७/०८/२०२०     वभाग – ब े य, पाणीपुरवठा  

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

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/पाप/ु२/का व/९७/२०२०,  द.०६/०८/२०२० 

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पाणीपुरवठा ॅ ह ट  या वभागातंगत असले या 
जल े ांसाठ  यापुव  प रचालन करणे व देखभाल आ ण दु ती करणे अशा व पा या एकुण 
१७  कामां या िन वदा िस  क न कामाचे आदेश देणेत आल.े सदर या सव कामांचा आदेश 
द.०१/०२/२०१९ रोजी देणेत आला असुन सव कामाची मुदत १२ म हने हणजेच 
द.२९/०२/२०२० पयत होती. तदनंतर प रचालन करण ेव देखभाल आ ण दु ती करण ेअशा 
व पांची एक त कामांचे अंदाजप क तयार करणेत आल ेहोते व सदर प रचालन व देखभाल 

आ ण दु ती या कामां या िन वदा या वभागाकडून ई िन वदा सुचना मांक 

पाणीपुरवठा/मु यालय/१२/२१-२०१९-२०, द.३०/१२/२०१९ रोजी िस  करणेत आले या हो या. 
तथा प प रचालन करण ेव देखभाल आ ण दु ती करण ेअशा  वेग या िन वदा काढणेची मागणी 
आ यान ेसदर िन वदा र  कर यात आ या आहेत. तदनंतर पुन : प रचालन करण ेव देखभाल 
आ ण दु ती अशा व पाचे कामांचे वेगवेगळे अंदाजप क तयार क न कामां या िन वदा या 
वभागाकडून ई िन वदा सूचना . पाणीपुरवठा/मु यालय/३/५०/२०२०-२१ द. ०९-०६-२०२० 
रोजी िस  करणेत आले या हो या. सदर या िन वदा र  करणेत आ या आहेत. तदनंतर 
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प रचालन करण े व देखभाल आ ण दु ती अशा एक त व पांचे कामांचे िन वदा काढणेची 
मागणी आ यान ेसदर िन वदा पुन :र  करणेत आ या आहेत. प रचालन करण े व देखभाल 
आ ण दु ती अशा एक त कामांचे अंदाजप क तयार क न फेरिन वदा काढणेबाबत िनदश दल े
आहेत यानुसार कामांना तां क मा यता घेण,े िन वदा िस  करण े इ याद  बाबींमुळे वलंब 
होणार आहे यामुळे  जु या या कामांना आदेश देणेत आल ेआहे ,अशा  कामांना वाढ व तरतुद 
तसेच वाढ व सुधार त मा यता यावी लागणार आहे. सदर कामांना यापुव  सरसकट द.२०-०४-
२०२० चे कायालयीन टपणी म य े द.३१ जुल ै२०२० पयत अथवा कोरोना Lockdown पुणपण े
उठ यानंतर न वन कामां या िन वदा िस  झा यापासून २ म हन ेयापैक  जी तार ख नंतर येईल 
तो पयत मुदतवाढ मंजुर झाली आहे. परंतु स थतीत  पुन : िन वदा काढणेकामी प रचालन व 
देखभाल आ ण दु ती करण े कामासाठ  एक त अंदाजप क तयार करणे, तां क मा यता घेण,े 

िन वदा िस  करण,े ठेकेदाराना आदेश ा  होणे या सव बाबींना २ म हन ेएवढा वेळ लागणार 
अस यान ेचाल ुएकुण १७ कामांना हणजेच या कामांना कामाचा आदेश दला आहे, अशा सव 
महसूली कामांना पुन :सुधार त मा यता तसेच वाढ व र. .१,४९,९२,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणप नास लाख या नव हजार फ ) साठ  अनुषंगान े वाढ-घट तावात नमूद माणे  

तरतूद वग करण करणसे मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३७९      वषय मांक – ०४ 

दनांक – २७/०८/२०२०     वभाग – थाप य ग मु यालय  

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१३७/२०२०, द.१०/०८/२०२० 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/45/02/2019-20 अ वय े . .२१ 
येथील ीलोक मशानभुमीचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेअं बका क शन 
कं.िन.र. .4,07,82,156/- (अ र  र. .चार कोट  सात लाख याऐंशी हजार एकशे छ प न फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,05,18,982/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत.  यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,05,18,982/- पे ा 9.99% कमी 
दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 10.40% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .3,64,71,136/- + रॉय ट  चाजस र. .1,14,964/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,210/- = 

एकुण र. .3,67,34,310/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

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

सदरची सभा बुधवार द.०२/०९/२०२० द.ु२.१५ पयत तहकूब करणेत यावी 
 

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

 
मा.सभापती –   बुधवार दनांक ०२/०९/२०२० रोजी दुपार  २.१५ वाजेपयत सभा तहकूब  

करणेत येत आहे.  
 
 
 

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

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १८६ 
(सभावृ ांत) 

      ( दनांक २६/०८/२०२० द.ु२.३० वा. व द.२७/०८/२०२० द.ु२.३० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०२/०९/२०२०                          वेळ – द.ु ०२.१५ वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२७/०८/२०२० द.ु२.३० 
वा.ची तहकूब सभा बुधवार द.०२/०९/२०२० रोजी द.ु०२.१५ वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर 
सभेत खालील माणे स मा. सद य सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा. सद य 
ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१. मा.लांडगे राज  कसनराव 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

 
       या िशवाय मा.इंदलकर – नगरसिचव, हे अिधकार  सभागृहात उप थत राहून तसेच 
मा.संतोष पाट ल – अित र  आयु (१), मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.िनकम – सह शहर 
अिभयंता हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  

---------- 
 

 
     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत          
नसलेने उप थत स मा.सद य यांनी सदरची सभा बुधवार दनांक ०९/०९/२०२० रोजी 
दुपार  २.०० वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे.  

 
 

             (चं कांत इंदलकर) 
                 नगरसिचव 

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

कायप का मांक – १८६ 
(सभावृ ांत) 

     ( द.२६/०८/२०२० द.ु२.३० वा. द.२७/०८/२०२० द.ु२.३० व द.०२/०९/२०२० द.ु२.१५ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०९/०९/२०२०                                  वेळ – द.ु ०२.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०२/०९/२०२०  द.ु२.१५ वा. 
ची तहकूब सभा बुधवार द.०९/०९/२०२० रोजी द.ु०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर 
सभेत खालील माणे स मा. सद य सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा. सद य 
ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 

 
१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश 
३. मा.लांडगे राज  कसनराव 
४. मा.पंकज द ा य भालेकर 
५. मा.कलाटे राहूल तानाजी 
६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
८. मा.संतोष बबन कांबळे 
९. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१०. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
११. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१२. मा.सुल णा राजू धर 

 
      या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु (१), मा.पवार – 
अित.आयु  (२), मा.तुपे – .अित.आयु (३) तथा सह शहर अिभयंता ( व/यां), मा.इंदलकर - 
नगरसिचव, मा.इंगळे – उपआयु , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.िनकम, 
मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत – सहा क 
आयु , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, 
मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा,वाघुंडे, मा.काळे  – कायकार  अिभयंता, मा.गोफणे  – 
आरो य अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभागृहात उप थत राहून 
तसेच मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार ,  
मा.जोशी, मा.दुरगुडे  – सहा यक आयु , मा.ओंभासे, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.टकले, मा.धुमाळ – 
कायकार  अिभयंता हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  

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

सुचक – मा.राज  लांडगे                                अनुमोदक – मा.पो णमा सोनवणे  
 

       माजी रा पती णव मुखज , पु याचे माजी महापौर द ा एकबोटे, महाकाय दु बणीचे 
जनक ी.गो वंद व प, माजी नगरसेवक साहेबराव खरात, माजी नगरसे वका शकंुतला साठे, 
ीम.कमल काटे, ीमती रंजना अ ण क पटे तसेच को वडमुळे मृ युमुखी पडले या शहरातील 

नागर क व मनपा कमचार  यांचे नुकतेच द:ुखद िनधन झाले आहे. आज या सभेत यांना 
दांजली अपण करणेत यावी. 

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

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

ठराव मांक – ७३८०      वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय  

सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक–मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.अित. आयु (३) यांचे प  . वमुका/०४/का व/२७०/२०२०, द.१०/०८/२०२० 

       मा.अित. आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .04-01/2020-2021 अ वये कोरोना 
वषाणुचा (को वड-19) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना करणेकर ता ड े ीय 
कायालयांतगत ता पुर या व पात व ुत यव था करणे व अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.कमल 
इले क ए टर ायजेस िन वदा र. .26,57,090/- (अ र  र. .स वीस लाख स ाव ण हजार न वद 
फ ) पे ा  -5.50% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३८१      वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय  

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

संदभ – मा.अित. आयु (३) यांचे प  . वमुका/०४/का व/२६७/२०२०, द.१०/०८/२०२० 

       मा.अित. आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .04-02/2020-2021 अ वये ग 
भागांतगत कोरोना वषाणुचा (को वड-19) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 

करणेकर ता ता पुर या व पात व ुत  यव था करणे व अनुषांिगक कामे करणे मे.कमल 
इले क ए टर ायजेस िन वदा र. .26,57,090/- (अ र  र .स वीस लाख स ाव ण हजार न वद 
पये फ ) पे ा -5.50% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व त ूव सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७३८२      वषय मांक – ०७ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं१५/का व/३३९/२०२०, द.१३/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) (क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  लॉकडाऊनमुळे रा यात अडकलेले, मदत 
छाव या व इतर ठकाणी आ य घेतलेले थलांतर त कामगारांसह बेघर य  व इतर यांना 
िनवारा क ाम ये गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी र. .225/- ित दन ित 
य  (अ र  र. .दोनशे पंचवीस फ ) या माणे द.04/05/2020 ते द.02/06/2020 अखेर झाले या 
र. .7,84,575/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार पाचशे पं याह र फ ) चे खचास काय र 
मा यता व मे.साई सेवा एंटर ायजेस यांचेबरोबर काय र करारनामा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ७३८३      वषय मांक – ०८ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म य.सा.भां., वै .  

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/४८४/२०२०, द.१४/०८/२०२० 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा. थायी सिमती ठराव मांक ७०२३, दनांक ०८/०५/२०२० नुसार नवीन भोसर  

णालयातील तयार करणेत आले या कोरोना वॉडसाठ (मोशी को ह ड सटर व न वन जजामाता 
णालय आयसोलेशन क ) दैनं दन साफसफाई या कामकाजाकर ता लागणारे आव यक ते 

मनु यबळ ४५ कमचार  व ४ सुपरवायझर उपल ध क न देणेकामी दले या आदेशाची मुदत 
संपु ात आलेने कमान वेतन दरानुसारच स याचा कोरोना वषाणूंचा ादुभाव व प र थतीचे 
गांभीय ल ात घेता पुढ ल सहा म हने कालावधीसाठ  मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचे समवेत 

कर यात आले या करारना यास अिधन राहून कमान वेतन कायदयानुसार र. .१२,८८,६१४/-  
ित महा माणे(सव खचासह त)   येणा-या र. .७७,३१,६८४/-  (अ र  र. .स याह र लाख 

एकतीस हजार सहाशे चौ-याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३८४      वषय मांक – ०९ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं१७/का व/२८२/२०२०, द.१४/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोरोना वषाणूचा सव  फैलाव झाला अस याने 
तातड ने या आजारावर  ितबंध उपाययोजना करणेसाठ  बालनगर  व ऑटो ल टर येथील 
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आयसीयू व O2 बेड कर ता आव यक सा ह य खऱेद  क न देणेकामी आरो य वभागाने 
द.01/08/2020 व अिध ाता, वायसीएम णालय, यांचेकड ल दनांक 30/7/2020 रोजी या प ा वये 
मागणी केली आहे. आरो य वभागा या मागणीनुसार वैदय कय वभागाकड ल अ प मुदतीची 
जा हर सुचना .01/2019-20 द.22/03/2020 मधील ा  लघु म मंजुर दरप कधारक मे. ाईम 
स जकल अँ ड फामा यांचेकडून िसर ंज प प, पोटबल ई.सी.जी. मिशन व म ट पॅरा मॉिनटर थेट 
प दतीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या र. .2,37,18,200/- (अ र  र. .दोन कोट  सदोतीस 
लाख अठरा हजार दोनशे फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३८५      वषय मांक – १० 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – बी.आर.ट .एस. 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .बी.आर.ट .एस. वभाग/३५०/२०२०, द.१३/०३/२०२० 

       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे मंजूर वकास योजनेतील भ -श  चौक 
ते मोशी पयतचा ७५.०० मी. ं द चा पाईन र ता वकास ािधकरणामाफत अंशतः वकिसत 
करणेत आलेला आहे. सदर पाईन र यावर ल वेणीनगर, तळवडे येथील र याने बािधत 
िमळकधारकांनी अ ापह  र याचा ताबा नवनगर वकास ािधकरणाकडे न द यामुळे 
स थतीत या ठकाणी उव रत लांबीचा र ता वकिसत करणेचे काम करता आलेले नाह . येथील 
र हवा यांच/ िमळकतधारकांचे पुनवसन करणेकामी नवनगर वकास ािधकरणामाफत से. .११, 
मोशी, येथील भूखंड मनपाकडे ह तांत रत करणेत आलेला आहे. तसेच सदर भूखंडामधील ले-
आऊट देखील मंजूर करणेत आलेला आहे. सदर भूखंडामधील र हवा यांसाठ  पायाभूत सु वधा 
पंपर  िचंचवड मनपा माफत वकिसत करावयाचे आहेत. यानुषंगाने इकड ल संबंिधत 
वभागामाफत सदर भूखंडाचे सव ण क न पायाभूत सु वधा वकिसत करणेकामी र ते, 

पाणीपुरवठा, जलनी:सारण, व ुत व सी.ड . वक बाबत या आव यक बाबींचा अंतभाव ल यात 
घेऊन या ीने िनयोजन करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार 
क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे 
पुवगणप क तयार करणे, िन वदा संच तयार करणे व कामावर दैनं दन देखरेख करणे इ. 
िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार 
आहेत.  याक रता  बी.आर.ट .एस. वभागामाफत मनपा संकेत थळावर जा हर कोटेशन िस द 
क न वषयां कत कामाक रता क प यव थापन स लागार नेमणूक बाबत द.१५/०२/२०२० ते 
द.२१/०२/२०२० या कालावधीम ये दरप क माग व यात आले होते. यानुसार खालील 
तुलना मक त या माणे मे.अँ युअड इं जिनअ रंग स हसेस यांचा १.९९% इतका लघु म दर ा  
झालेला आहे.  

अ. .             स लागारांचे नाव      एकूण ा  दर     शेरा 
१. मे. अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस १.९९ %  
२. मे.एन हायरेिसफ क स टंट २.०० %  
३. मे.ए सलटेक क स टं सी अँ ड ोजे ट ा.िल. २.०० %  
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      यानुषंगाने सदर कामासाठ  मे.अॅ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची नेमणूक क न याकामी 
लागणार  फ  ह  कमी दराने (१.९९%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाक रता एकूण १.९९% (०.५०% िन वदापूव  + १.४९% िन वदा प ात) यादराने मे.अॅ युअड 
इं जिनअर ंग स हसेस यास फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३८६      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – बी.आर.ट .एस. 
सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .बी.आर.ट .एस. वभाग/३५१/२०२०, द.१३/०३/२०२० 

       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह  म ये भ  श  उ ान हे े णीय थळ असून 
सदर ठकाणी नाग रकांची व पयटकांची खपू वदळ असते. तसेच या ठकाणी वाहतुक साठ  भ  
श  चौकाम ये उ डाणपुलाचे काम गतीपथावर आहे. भ  श  उ ाना या अ त वातील 
सीमािभंत काह  ठकाणी पडलेली आहे.  सदर ठकाणी उ ाना या सुर तेसाठ  नवीन सीमािभंत 
बांधणे आव यक आहे. हणून सदर पयटन थळाची शोभा वाढवुन जा त पयटक आक षत 
होतील अ या कारचे शुशोिभकरण व मजबूत सीमािभंत बांधणेबाबत मा.महापौर व नगरसद य 
यांनी मागणी केली होती. यानुसार आव यक सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त 
मानांकना माणे िनयोजन करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करणे, 

 िन वदा संच तयार करणे व कामावर दैनं दन देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व 
िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता  बी.आर.ट .एस. 
वभागामाफत मनपा संकेत थळावर जा हर कोटेशन िस द क न वषयां कत कामाक रता क प 
यव थापन स लागार नेमणूक बाबत द.१५/०२/२०२० ते द.२१/०२/२०२० या कालावधीम ये 
दरप क माग व यात आले होते. यानुसार खालील तुलना मक त या माणे मे.अँ युअड 
इं जिनअ रंग स हसेस   यांचा १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. 
 

 अ. . स लागारांचे नाव एकूण ा  दर शेरा 
१. मे. अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस १.९८ %  
२. मे.एन हायरेिसफ क स टंट २.०० %  
३. मे.ए सलटेक क स टं सी अँ ड ोजे ट ा.िल. २.०० %  

             
      यानुषंगाने सदर कामासाठ  मे.अॅ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची नेमणूक क न 
याकामी लागणार  फ  ह  कमी दराने (१.९८%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार 

सदर कामाक रता एकूण १.९८% (०.५०% िन वदापूव  + १.४८% िन वदा प ात) या दराने 
मे.अॅ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यास फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३८७      वषय मांक – १२ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – नागर  सु वधा क  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/२/का व/१५१/२०२०, द.२०/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे –   

       महानगरपािलका ह तील नाग रकांना यांचे नजीकचे ठकाणी महानगरपािलका तसेच 

व वध वभागांकड ल सेवा सु वधा एकाच ठकाणी व व हत कालावधीत उपल ध हो यासाठ  
मा. थायी सिमती या मा यतेने पंपर  िचंचवड ह म ये भाग िनहाय १ ते ४ ट याम ये एकूण 
५६ ठकाणी नाग रकांकडून सेवा शू क आका न खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  काया वत 
केलेली आहे. महानगरपािलकेने सदर नागर  सु वधा क चालकांसोबत ३ वषाक रता करारनामा 
क न करारनामा अट  शत नुसार क चालकांनी र. .५०,०००/- अनामत ठेवी हणून महापािलकेस 
जमा केलेली आहेत. को वड-१९ चे पा भूमीवर लॉकडाऊनमुळे सदर क चालकांना दुकान भाडे, 
लाईट बल, इंटरनेट बल व इतर सु वधांचे भाडे दे याबाबत अडचण व नुकसान झालेने खाजगी 
त वावर ल नागर  सु वधा क  चालकांना यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये जमा केलेली 
अनामत र. .५०,०००/- मधून ५०% अनामत हणजेच र. .२५,०००/- ती क चालकांना अदा 
करणेस व या बदलानुसार क  चालकांसोबत केले या करारनामामधील अट .५(५.१.१) 
Performance Security या मधील अनामत र. .५०,०००/-ऐवजी र. .२५,०००/-असा बदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३८८      वषय मांक – १३ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग– मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक–मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं४/का व/४६०/२०२०, द.३१/०७/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने िनगड  येथे सा ह य र  लोकशा हर अ णाभाऊ 
साठे बोधन पव वेबीनार ारे द.०१/०८/२०२० ते ०५/०८/२०२० या कालावधीत आयो जत 
करणेत आले आहे. या अतंगत आयो जत काय मामधील या याते व कलाकारांचे मानधन, 

ब से, ले स बॅनर, चहापान ना ा व भोजन यव था इ. कर ता थेट प तीने अंदाजे 
र. .९,०५,०००/-(अ र  र. .नऊ लाख पाच हजार फ ) इतका खच अथवा येणा-या य  खचास 
काय र मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत कामासाठ  
र. .९,०५,०००/-(अ र  र. .नऊ लाख पाच हजार फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३८९      वषय मांक – १४ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं०५/का व/७७५/२०२०, द.१७/०८/२०२० 

       मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
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       पंपर  िचंचवड मनपा या व वध वभागांना आव यक कॅनॉन कंपनीचे व वध टोनस 

खरेद  करणेकामी क  शासना या GeM पोटलवर ल िस द केलेली िन वदा GeM Bid 

No.GEM/2019/B/ 352655 अ वये मे. याटॆक सो युश स (पुणे) ा.िल., पुणे यांनी दर कमी क न 
फेरसादर केलेली िन वदा लघु म ा  झालेली असुन वकृत कर यात आलेली  आहे. तथा प, 

 मनपाचे व वध वभागां ारे, णालया ारे, उभार यात आलेले व उभार यात येणारे को वड केअर 
सटस यांचेकडून दैनं दन वापराकामी कॅनॉन कंपनी या ३३७ व ३२८ नंबर या टोनसची सात याने 
मागणी होत असुन संबंिधत मागणी पूतता होणे आव यक संबंिधत टोनसची िनकड ल ात घेता 
कॅनॉन कंपनी या ंटससाठ  ३३७ नंबरचे २५० नग  व ३२८ नंबरचे ७५ नग टॊनस हे महारा  
शासना या उ ोग, ऊजा व कामगार वभागाचा शासन िनणय .भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-
III/उ ोग-४, द.०१/१२/२०१६ या प रिश  ३.३.२ मधील तरतूद नुसार मे. याटॆक सो युशन 
(पुणे) ा.िल., पुणे यांचेकडून पूव याच मंजुर दराने एकूण र. .१२,९५,५००/-चे खरेद  करणेकामी 
करारनामा क न पुरवठाआदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७३९०      वषय मांक – १५ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ – मा.वै कय संचालक यांचे प  .वै /०९/का व/४११४/२०२०, द.१२/०८/२०२० 

       मा.वै कय संचालक यांनी िशफारस केले माणे –  

       शासन आदेशानुसार रा ीय प स पोिलओ लसीकरण मो हम १९ जानेवार  २०२० रोजी 
राब व यात आली. सदर मो हमेचा चार व िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल 
‘एन.यु.एच.एम.’ या लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 
र. .२,३१,०००/- आगाऊ काढणेत आलेले असून यामधून तावात नमूद माणे र. .२,२८,०००/- 
(अ र  र. .दोन लाख अ ठावीस हजार फ ) खच करणेत आलेले आहेत या खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३९१      वषय मांक – १६ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – नगरसिचव 

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

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/७९१/२०२०, द.२०/०८/२०२० 

       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३९२      वषय मांक – १७ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग– मु य लेखा प र ण 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/२७२/२०२०, द.१८/०८/२०२० 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

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

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

ठराव माकं – ७३९३     वषय मांक – १८ 

दनांक – ०९/०९/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं१७/का व/२९२/२०२०, द.१९/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगपािलके या नवीन भोसर , नवीन जजामाता णालय व वायसीएम 
णालयाक रता जंबो िसलडर ची आव यकता आहे. वायसीएम णालयात अित र  आयसीयु 

तयार केले आहे. तसेच नवीन भोसर , नवीन जजामाता णालय आयसीयु चालु करावयाचे आहे. 
तर  नवीन भोसर , नवीन जजामाता णालय व वायसीएम णालयाक रता जंबो िसलडर 
(Medical oxygen jumbo cylinder) अित.आरो य वैदय कय यांचेकड ल दनांक 11/8/2020 रोजी या 
प ा वये मागणी केली आहे. वैदय कय वभागाकड ल मागणी नुसार M/s. GVS Air service India 

Pvt. Ltd, Barmati यांचेकड ल दनांक १२/०८/२०२० रोजीचे दरप कामधील ा  लघु म मंजुर 
दरानुसार जंबो िसलडर (Medical oxygen jumbo cylinder) 500 नग थेट प दतीने खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या र. .77,40,000/- (अ र  र. .स याह र लाख चाळ स हजार फ ) चे खचास 

काय र मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ७३९४      वषय मांक – १९ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – जेएनएनयुआरएम  

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

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/११९/२०२०, द.०४/०८/२०२० 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण अिभयान 
(JNNURM), अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, तसेच क  शासन पुर कृत व वध योजनांचे 
अनुषंगाने Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे कामकाज 
करणेकामी मे.KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. या सं थेला द.२३/०७/२०२० पासुन पुढ ल ३ 
म हने कालावधीकर ता कंवा िन वदा या पुण होऊन न याने नेमणूक होणा-या सं थेस 
कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम घडेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसाठ  व 
करारनामा अट  व शत नुसार २ On Site Staff कर ता दरमहा र. .५,००,१६६/- (अ र  र. .पाच 



15 
 

लाख एकशे सहास  फ ) करां यितर  खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ७३९५      वषय मांक – २० 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग– थाप य ड मु यालय  

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१४२/२०२०, द.१७/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/81/02/2019-20 अ वये भाग 
.२९ पंपळे गुरव येथील सुयनगर  व इतर प रसरातील र याचे काँ ट करण करणेकामी 

मे.आर.एम.के इ ा चर ा. िल. िन.र. .6,63,04,252/- (अ र  र. .सहा कोट  ेस  लाख चार 
हजार दोनशे बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,56,26,559/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .6,56,26,559/- पे ा 22.99% कमी हणजेच र. .5,05,39,013/- + रॉय ट  चाजस 
र. .5,73,043/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,04,650/- = एकुण र. .5,12,16,706/- 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.    

अनुकुल – ११                            ितकुल -०० 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
(संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 

सभापती 
थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग                          
मांक - नस/३/का व/८५९/२०२०                 
दनांक – ११/०९/२०२० 

                                                               
(चं कांत इंदलकर) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 


