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

कायप का मांक – १६३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २८/०२/२०२०                       वेळ – सायं ०५.०० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार 
द.२८/०२/२०२० रोजी साय ं०५.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. 
सद य उप थत होते.  

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

४. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५. मा.ल ढे न ता योगेश 

६. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

७. मा.खानोलकर ा महेश 

८. मा.च धे आरती सुरेश 

९. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

१०. मा.लांडगे राज  कसनराव 

११. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१२. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

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

 
       या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.पाट ल 
– .शहर अिभयंता, मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय 
– आरो य वै कय अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम – सह शहर अिभयंता मा.िचतळे, मा.जोशी, 
मा.खांडेकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.बहुरे – 
.सहा यक आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( थिमक िश ण), मा.मुंढे - .िश णािधकार  

(मा यिमक िश ण वभाग), मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – 
अिध ाता YCMH, मा.तांबे, मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, 
मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.वाघुंडे, मा.रामगुडे, मा.काळे - कायकार  अिभयंता, 
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मा.डॉ.दगडे - पशुवै क य अिधकार ,  मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार  
हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------------ 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
 

वषय .२७) कासारवाड  उप वभागातील भाग .३० मधील आई उ ानात डेकोरेट ह पोल 
एल.ई.ड . दवे बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत.       

वषय .२८) सन २०१९-२०२० क रता पंपळे िनलख, रहाटणी, वाकड, ताथवडे, पुनावळे 
उप वभागासाठ  न वन कुपनिलका करणे व जु या कुपनिलकांची देखभाल व द ु ती 
करणेबाबत.  

वषय .२९) सन २०१९-२०२० क रता पंपळे सौदागर, पंपळे गुरव उप वभागासाठ  न वन 
कुपनिलका करणे व जु या कुपनिलकांची देखभाल व दु ती करणेबाबत.  

वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलते या उ ान वभागासाठ  एम.एस.ट . गाड सा ह य 
खरेद बाबत. 

वषय .३१) न वदा नो टस .५/१२-२०१८-२०१९ मधील अ. .१२ चे कामाचा करारनामा करणेस 
मंजूर  िमळणेबाबत.  

वषय .३२) ािधकरण भागातील ना यांचे सुशोिभकरण करणेबाबत. 
वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे रहाटणी, वाकड, पंपळे सौदागर, 

सांगवी, िचखली, मोशी व दापोड  येथील र याने/आर णाने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने महानगरपािलके या ता यात घेणेकामी होणा-या खचास मा यता 
िमळणेबाबत.  

वषय .३४) पीएमपीएमएल सं थेस सन २०१८-२०१९ म ये वतर त कर यात आले या व वध 
ाकार या ितपुत ची उवर त रकमेस मा यता िमळणेबाबत. 

वषय .३५) भाग .१९ म े भाटनगर, बी लाक व इतर प रसरात थाप य वषयक कामे 
करणेबाबत.  

वषय .३६) भाग .२० मधील सावतामाळ , प.ुल.देशपांडे, सट अ थनी व इतर उ ानातील 
व ुत वषयक कामे करणे व नुतनीकरण करणेबाबत.   

वषय .३७) भाग .३० म ये दापोड , बोपोड  र यावर न याने होणारे उ ानात व ुतीकरणाची 
कामे करणेबाबत.  

वषय .३८) पवना व इं ायणी नद  पुन जीवन क पा अंतगत िन वदा प ात करणेत येत 
अस या कामावर देखरेखीसाठ  मे.युिनट  आय.ई.व ड ा.िल. यांची नेमणूक 
करणेबाबत.   

वषय .३९) Blood Bank 80 degree blood storage दु तीचे खचास काय र मा यता 
िमळणेबाबत.    
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वषय .४०) भाग .२१ पंपर  येथील शा ी गाडन व इतर प रसरातील र याचे कॉ ं ट करण 
करणेबाबत.  

वषय .४१)  पंपळे िनलख आ. .३७४ येथे उ ानाची उवर त थाप य नृ वषयक कामे 
करणेबाबत. 

वषय .४२) थेरगाव बोट क बचे नूतनीकरण करणेबाबत.  

वषय .४३) भाग .३१ मधील कृ णा चौक र ता UTWT प दतीने वकसीत करणेबाबत.  
वषय .४४) सेवािनवृ ी वेतनधारक दनािनिम  आयो जत करणेत आले या काय मासाठ या 

र. .५८,७९३/- चे खचास मा यता देणेबाबत. 
वषय .४५) तातड क औषधे/ सा ह य खरेद कामी ईिन .१/२०१६-१७ चे अनुषंगाने होणा-या 

र. .७५,००,०००/- चे वाढ व खचास मा यता देणेबाबत.  

वषय .४६) भाग .३२ सांगवी येथील जु या भाजी मंडईचे नुतनीकरण करणेबाबत. 
वषय .४७) मनपाकड ल ई या गटातील वाहनांवर ल है ोिलक यं णा दु ती करणेकामी एज सी 

िन त करणेकर ता दर वकृती करणेबाबत. 
वषय .४८) मनपाकड ल ड गटातील (जड वाहने) वाहने दु ती करणेकामी एज सी िन त 

करणेक रता दर वीकृती करणेबाबत.  

वषय .४९) भाग .१९ मधील ड .पी. नॉन ड .पी. र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेबाबत.  

वषय .५०) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .५१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार ब े ीय व ुत 
वभागाकड ल अवलोकनाथ ठेव या या वकास कामांबाबत. 

वषय .५२) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .५३) कासारवाड  उप वभागातील भाग .२० मधील डॉ. ए.पी.जे अ दुल कलाम उ ानाचे 
दवा ब ी य सथेचे नुतनीकरण करणेबाबत. 

वषय .५४) भाग .१० राज ी शाहू उ ानाचे पून वकास करणेबाबत. 
वषय .५५) पुणे शहर प रवहन महामंडळास येणार  संचलन तूट (Operating Deficit) बाबत लेखा 

प र ण अहवाल अवलोकनाथ.  

वषय .५६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभागासाठ  लोखंड  बचेस सा ह य 
खरेद बाबत. 

वषय .५७) मा.ग भाग सिमती सभेम ये मा य झाले या ठरावास मा. थायी सिमतीची मा यता 
िमळणेबाबत. 

वषय .५८) बोपखेल गावठाणापासून खडक  बाजारापयत होणा-या िनयो जत पुला या मागात 
अडथळा ठरणा-या म.रा. व. व. कंपनी या उ च व लघुदाब उप कर खांब व तारा 
हल वणे व अनुषंिगक व ुत वषयक कामे करमे याकामास स लागार हणून व ुत 
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स लागार नेमणूक बाबत.  

वषय .५९) च-हली येथील स. .२५४ ते २२८ पयतचा १२ मी. र ता वकसीत करणे एकूण लांबी 
१२७० मी. या कामातील व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

वषय .६०) पवनाथड  ज ा सन २०१९-२०२० आयोजन करणेचे कामाबाबत मंडप यव था व इतर 
यव था पुर वणेबाबत.  

वषय .६१)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .६२) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .६३)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .६४) मनपाचे अंतगत मुंबई पुणे र यावर ल भ  श  चौक येथे न याने होणा-या 
उ डाणपुल व ेड सेपरेटरचे लाईट व साउंड शो तसेच आकषक काश यव था 
करणेकामी स लागाराकडून ए स ेशन ऑफ इंटरे ट ये ारे दर माग वणेबाबत.   

वषय .६५) च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे पठारेमळा, बु डेव ती व उवर त 
भागात मलिन:सारण वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .६६)  च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे काळजेव ती येथील उवर त 
भागात मलिन:सारण वषयक कामे करणबेाबत.  

वषय .६७) मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची भाग .२० येथील संत तुकाराम नगर 
येथील उपर ते वशेषप दतीने वकसीत करणे या कामास क प स लागार हणून 
नेमणूक करणेबाबत.  

वषय .६८) भाग .६ मधील पुणे नािशक र या या पुव बाजूस थाप य वषयक सुधारणेची 
कामे करणेबाबत. 

वषय .६९) भाग .६ मधील यायामशाळा, आरो य कायालय, दवाखाना इमारत इ. इमारतींची 
थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .७०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनसघकवी ब हणाबाई चौधर  ाणी सं हालय या 
ठकाणी १) युरेटर २) पशुवै क या अिभनामाचे पदावर दरमहा एक त मानधनावर 
हंगामी (ता पुर या) व पात ६ म हने कालावधी क रता िनयु  करणेबाबत.   

वषय .७१)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .७२)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .७३)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
वकास कामांबाबत. 

वषय .७४)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 
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वकास कामांबाबत. 
वषय .७५) भाग .६ मधील पुणे नािशक र या या पुव र याचे ख डे व चर खड मुरमाणे व 

बीबीएम प दतीने बुज वणेबाबत. 
वषय .७६) भाग .२१ पंपर  येथील आर ण .१६२ वकसीत करणे(खेळाचे मैदान) 
वषय .७७) भाग .४ बोपखेल म े ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत. 
वषय .७८) भाग .२४ मधील ग लांयम ये कॉ ट करण करणेबाबत, 
वषय .७९) कासारवाड  उप वभागातील भाग .३० मधील िसतांगण उ ानात डेकेरे ट ह पोल 

एलईड  दवे बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
वषय .८०) भाग .२६ क पटेव ती वाकड प रसरात मलिन:सारण यव थेत सुधारण वषयक 

कामे करणेबाबत. 
वषय .८१) भाग .२० संत तुकाराम नगर मधील वायसीएम हॉ पीपल येथे चाण य 

कायालया या वरती दुस-या मज याचे व तार करण करणे व न वन अ ावत शवागृह 
इमारत बांधणेबाबत. 

वषय .८२) भाग .९ संभाजीनगर येथील बड हॅली येथे लेझर शो साठ  आव यक कामे 
करणेबाबत.  

वषय .८३) मनपाचे दवाखाने/ णालयाक रता आव यक लागणारे Inj. Anti Rabies Vaccine 1ml 

Id खरेद  करणेबाबत. 
वषय .८४) भाग .२३ थेरगाव येथील पवार नगर, पडवळ नगर व थेरगावमधील इतर 

प रसरातील जलिन:साण वषयक सुधारणा कामे करणे व जलिन:सारण निलका 
टाकणेबाबत. 

वषय .८५) वॉड .२६ पंपळे िनलख वशालनगर, क पटेव ती, प रसर येथील ेनेज लाईन व 
चबसची करकोळ देखभाल व दु ती करणेबाबत. 

वषय .८६) . .२३ थेरगाव गावठाण धनगरबाबा मं दर प रसर व थेरगाव मधील इतर 
प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व जलिन:सारण निलका 
टाकणे. 

वषय .८७) . .३१ मधील फेमस चौक ते शिन मं दर र ता युट ड लूट  प दतीने वकिसत 
करणेबाबत. 

वषय .८८) . .९ मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते नेह नगर हॉक  टे डयम 
चौकापयत या र याचे ठक ठकाणी खराब झाले या भागाचे डांबर करण करणे. 

वषय .८९) सन २०१९-२० कर ता . .१८ मधील मोरया हॉ पटल ते यशोपुरम ीज पंपर  
िचंचवड िलंक रोड अबन ट डझाइन नुसार वकिसत करणेबाबत. 

वषय .९०) . .२१ पंपर  येथील एचबी लॉक व इतर प रसरातील र यांचे काँ ट करण 
करणेबाबत. 

वषय .९१) . .२३ मधील थेरगाव गावठाण प रसरातील अंतगत ग यांचे काँ ट करण करण.े 
वषय .९२) नागर  थािनक वरा य सं थे या प रसरातील अपघात वण े ात सुर तते या 
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ीकोनातून उपाय योजना करणेबाबत. 
वषय .९३) एच.ए.कंपनी जवळ ल ेड सेपरेटर व वर ल मोकळया जागेचे सुशोिभकरण करणे 

याकामास वा तु वशारद व क प यव थापन स लागार पीएमसी हणून नेमणूक 
करणेबाबत. 

वषय .९४) बोपखेल येथे मुळा नद वर पुल बांधणे या कामामधील झाडांची कंमत अदा 
करणेबाबत. 

वषय .९५) . .७ च-होली येथील साईनाथ कॉलनी अ यनगर, प रसरातील र ते वकिसत 
करणेबाबत. 

वषय .९६) . .३ मोशी येथील मोरया कॉलनी, फाितमानगर, खानदेशनगर, संत ाने र नगर 
इ. ठकाणचे र ते अ यावत प दतीने वकिसत करणेबाबत. 

वषय .९७) . .३ येथे १८ मी.ड .पी.र ता वकिसत करणेबाबत.(डूडूळगाव स.नं.२१६ ते २१२) 
वषय .९८) भ श  चौक िनगड  येथे फुटपाथ माट अबन ट डझाइन नुसार वकिसत 

करणेबाबत. 
वषय .९९) केएसबी चौक येथील आ णासाहेब पाट ल पुतळा थानांतरण करणे व यानुषंगीक 

कामे करणेबाबत. 
वषय .१००) दापोड  येथील महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील र याने बाधीत होणा-या 
            झोपडप ट धारकांचे पुनवसन कर यासाठ  प ाशेड तयार करणे व इतर अनुषंगीक 

कामे करणेबाबत. 
वषय .१०१) मनपा ह  अंतगत असणारे व वध वै क य यावसाियक सं थांकडून िनमाण 

            होणारा जैव वै क य घनकच-याची व हेवाट लावणेबाबत. 
वषय .१०२) मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुले, नारळ, गु छ इ.सा ह य पुर वणेबाबत. 
वषय .१०३) क े ीय कायालयांतगत म यवत  भांडार व वध इमारतीम ये सी.सी.ट ह  यं णा 

बस वणेबाबत. 
वषय .१०४) क े ीय कायालयांतगत . .२ मधील देहु आळंद  र ता ते वडाचा मळा १८ मी. 

न याने होणा-या ड .पी.र यावर दवाब ीची यव था करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेबाबत. 

वषय .१०५) . .२१ पंपर  गावठाण व प रसरातील र यांचे काँ ट करण करणेबाबत. 
वषय .१०६) . .८ म ये ठक ठकाणी आव यकतेनुसार हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेबाबत. 
वषय .१०७) . .९ मधील मासुळकर कॉलनी प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेबाबत. 
वषय .१०८)  . .८ मधील ता यात आले या जागेवर वरंगुळा क  बांधणेबाबत. 
वषय .१०९) सन २०१९-२० कर ता . .१८ म ये चापेकर चौक ते मोरया हॉ पटल पयतचा र ता 

अबन ट डझाईन नुसार वकिसत करणेबाबत. 
वषय .११०) आकुड  स.नं.१७३ प.ै(सी.स.नं.४६६१ प.ै) येथील कोहली वखार जवळ ल १८ मी. 
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ड .पी.र ता वकिसत करणेबाबत. 
वषय .१११)  . .२ बो-हाडेवाड  वनायकनगर, मोशी येथे छ पती संभाजी महाराज व सरसेनापती 

हंबीरराव मो हते यांचा पुतळा उभारणेकामी अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
वषय .११२) डांगे चौक ते बला हॉ पटल थेरगाव या र याचे फुटपाथवर रंगीत पे ह ंग लॉक 

बस वणेबाबत. 
वषय .११३) नािशक फाटा ते वाकड या ४५ मी.बीआरट एस र यांचे डांबर करण करणेबाबत. 
वषय .११४) केएसबी चौक ते देहु आळंद  र यापयत या र याचे पॅचवक प दतीने डांबर करण 

करणे व थाप य वषयक दु तीची कामे करणेबाबत. 
वषय .११५) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या 

वकास कामांबाबत. 
वषय .११६)  . .२९ पंपळे गुरव मधील उव रत र यांचे काँ ट करण करणेबाबत. 
वषय .११७) . .२९ पंपळे गुरव येथील गंगो ीनगर, वजयनगर, भालेकरनगर, साईनाथनगर, 

तुळजाभवानीनगर, सुवणपाक, गु द नगर, पंचर नगर व इतर उव रत प रसरातील 
र ते अ यावत प दतीने वकिसत करणेबाबत. 

वषय .११८)  द.१४/१२/२०१९ रोजी झाले या रा ीय लोकअदालत कामकाजाबाबत. 
वषय .११९) पंपर  येथील कै.आ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  

फिनचर व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 
वषय .१२०) . .८ ठक ठकाणी खड  मु माचे र ते करणेबाबत. 
वषय .१२१) पंपळे गुरव आर ण .३४५ येथे े ागृह बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणेबाबत. 
वषय .१२२) र ता ं द करणाने बािधत असले या गाळेधारकांबाबत.- मा.पंकज भालेकर, मा.आरती 

च धे यांचा ताव. 
वषय .१२३) महानगरपािलका मु यालय येथील पा कगबाबत. – मा.सागर आंगोळकर, मा.पंकज 

भालेकर यांचा ताव. 
वषय .१२४) प.ंिचं.मनपा मापत राब व यात येणा-या व वध क पांसाठ  MPCB, CPCB व अ य  

GOVERNING BODY (िनयामक मंडळ) यां या परवानगी िमळ व याक रता अनुभवी 
स लागार नेमणेबाबत. – मा.संतोष ल ढे, मा.गीता मंचरकर  

वषय .१२५) . .२८ मासुळकर कॉलनी येथील अ. .८५ येथे नागर  आरो य क , ने  णालय 
व िनवासी डॉ टर यांचे व तीगृह बांधणे याकामसाठ  मे.शशी भू अ ड असोिसए स 
यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत. – मा.सागर आंगोळकर, 
मा.राज  लांडगे यांचा ताव 

वषय .१२६) िचंचवड येथील कै.बळवंत िचंचवडे यायामशाळ  ह  सं कृती म हली बचतगट यांना 
११ म हने कराराने यायामशाळा र. .२०००/- महापािलकेकडून घेवून चाल व यास 
मा यता िमळणेबाबत – मा.क णा िचंचवडे, मा.आरती च धे यांचा ताव 

वषय .१२७)  मनपा जागेवर होड ज उभे करणेस मा यता देणेबाबत.- मा.राज  लांडगे मा.सागर 
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आंगोळकर यांचा ताव.   

वषय .१२८) मोजे पंपर , संत तुकाराम नगर येथील डॉ.बाबसाहेब आंबोडकर डा संकुल े क 
गॅलर  खालील गा यांबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव 

वषय .१२९) नेह नगर येथील आ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल न वन कोट इमारतीमधील 
जागा उपहार गृह (कॅ ट न) चाल वणसे देणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, संतोष ल ढे 
यांचा ताव. 

वषय .१३०) नेह नगर येथील आ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल न वन कोट इमारतीमधील 
जागा झेरॉ स मिशनीसाठ  चाल वणेस देणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, संतोष ल ढे यांचा 

ताव. 
वषय .१३१) नेह नगर येथील आ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल न वन कोट इमारतीमधील 

वाहनतळ चाल वणेस देणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, संतोष ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१३२) अंदाजप क य दरापे ा कमी दरा या न वदा ा  झा यास अित र  सुर ा ठेक 

र कम ठेकेदाराने सादर करणेबाबत.- मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव.  

वषय .१३३) मनपा जागेवर मनपा दराने जा हरात िस द कामी जागा देणेबाबत. –मा.आरती च धे, 
मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१३४) मनपा प रसरातील मितमंद व द यांग व ा या या व वध डा पधा २०१९-२०२० 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. –मा.आरती च धे, 
मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१३५) मा. थायी सिमती सभेबाबत. – मा.संतोष ल ढे, मा.गीता मंचरकर यांचा ताव.  

वषय .१३६) भाग .८ म या ठक ठतकाणी फुटपाथ दुभाजक व र ता सुशोिभकरणाची कामे 
करणेबाबत.- मा.आरती च धे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१३७) भाग .१८ मधील िचंचवड काळेवाड  पुलापासून भाटनगर एस.ट .पयत १८ मीटर 
र यांचे नद  कडेस गॅ बयन वॉल बांधणेचे कामाबाबत.- मा.सागर आंगोळकर, 
मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१३८) भाग .२९ पंपळे गुरव येथील सुयनगर  इतर प रसरातील र यांचे कॉ ं टाकरण 
करणेबाबत. - मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१३९) . .८ येथील MIDC पोिलस टेशन इमारतीचे व तार करण करणेबाबत.- मा.सागर 
आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४०) भाग .२ से.नं.१६ राजेिशवाजी मधील र ते अ ावत प दतीने करणेबाबत.- 
मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४१)  भाग .८ येथील संकेत हॉटेल ते मराठा चबस पयतचा र ता यावत प दतीने 
करणेबाबत.- मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४२)  भाग .८ यशवंतराव च हाण ते व े र चौका पयतचा र ता अ ावत प दतीने 
करणेबाबत. - मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४३)  भाग .१३ यमुनानगर येथील सदगु  द  उ ानाम ये जुने वॉचमन वाटर पाडून 
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या जागेवर नवीन वॉचमन वाटर व वरंगुळा क  उभारणेबाबत.- मा.सागर 
आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४४)  भाग .१८ ता यातील ड .पी.र ते वकिसत करणे या कामाबाबत.- मा.सागर 
आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४५)  भाग .८ येथील नािशक रोड लगत या माकट याड समोर ल ािधकरणा या 
मोक या जागेपासून सीएनजी पंपापयत डा या बाजू या र या या कडेने व इतर 
ठकाणी फुटपाथ कलर पे ह ंग लॉक बस वणे इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४६)  भाग .३ च-होली येथील संत ाने र व संत नामदेव महाराज यांचे भेट वर 
आधा रत समुहिश पा या प रसरात संत ाने र सृ ी उभारणे कर ता थाप य 
वषयक कामे करणेबाबत.- मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४७) भाग .८ मधील से. .१ मधील भूखंड .३ (वै णोद  शाळेसमोर ल) म े अ ावत 
उ ान, बहुउ ेिशय हॉल व अनुषंिगक कामे करणेबाबत.- मा.सागर आंगोळकर, 
मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४८)  भाग .३९ संत तुकाराम नगर येथील आचाय आ े रंग मं दराची नुतनीकरणाची 
उवर त कामे करणे या कामास वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत. मा.सागर 
आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१४९)  Providing, Lowerimg Laying & Commissioning of Pune water transmission main 
construction of RCC ESRs 7 Nos and Pumping arrangement 1 Nos. (Package-3) 
Wakad, Thergaon, Sector 7-10 and Bhoosari area of Pimpri Chinchwad City या 
कामाबाबत.- मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .१५०)  Providing, Lowerimg Laying & Commissioning of Pune water transmission main 

construction of RCC ESRs 3 Nos (Package-2)  Chikhali and Moshi area of Pimpri 

Chinchwad City या कामाबाबत.- मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा 
ताव. 

वषय .१५१)  मा. थायी सिमती ठराव .६७१५, द.१७/०२/२०२० म ये द ु ती कामे 
करणेबाबत. -  मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव.   

वषय .१५२)  अित र  पदभाराबाबत. - मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
  
वषय .१५३)  कॅथलॅब चौकशी अहवालाबाबत. - मा.राज  लांडगे, संतोष ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१५४) Design and Construction of River Bridge over Pawana River at Pimple Saudagar 

बाबत.-मा.क णा िचंचवडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव.   

वषय .१५५) मनपाचे डॉ.बाबसाहेब आंबोडकर सां कृितक भवन सावजिनक वाचनालय, संत 
तुकारामनगर पंपर  हे सोहम लाय र  यांना चाल वणेकामी मुदतवाढ स मा यता 
देणेबाबत. – मा.आरचती च धे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव.  

वषय .१५६)  तळवडे येथील गायरान जिमनीवर जॉिगंग क व वृ संर णासाठ  पुरेसे सुर ा 
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कमचार  नेमणेबाबत.- मा.पंकज भालेकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव 

वषय .१५७) ऐनवेळेचा वषय दाखल करणेबाबत. – मा.सागर आंगोळकर, मा.आरती च धे यांचा 
ताव  

वषय .१५८) ऐनवेळेचा वषय दाखल करणेबाबत. – मा.सागर आंगोळकर, मा.आरती च धे यांचा 
ताव  

वषय .१५९) ऐनवेळेचा वषय दाखल करणेबाबत. – मा.सागर आंगोळकर, मा.आरती च धे याचंा 
ताव  

वषय .१६०)  ई-िन वदा ये अंतगत मुदतीत अित र  सुर ा ठेव मुदतीत सादर न करणा-या 
ठेकेदारांना २ वष कालावधीसाठ  का या याद त टाकणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, 
मा.संतोष ल ढे यांचा ताव.   

 
------------ 

 
ठराव मांक – ६७९९      वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – ह े ीय, थाप य 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/१/का व/२५५/२०१९, द.०६/०६/२०२० 

वषय - भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील   आचाय अ े रंग मं दराचे नुतनीकरणाची 
उवर त     
       कामे करणे या कामास वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत.   

वषय .१ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६८००      वषय मांक – २ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – वै कय मु य कायालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /२/का व/१४०१/२०१९, द.११/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       डॉ.पवन वसंत साळवे – अित र  वै कय अिधकार  यांना व ीय अिधकार दान 

करणेकामी   आदेश . शा/१/का व/२४०/२०१९ द.२८/०२/२०१९ अ वये वै कय वभागासाठ   वभाग मुख 

हणुन अित र  आरो य वै कय अिधकार  यांना घो षत कर यात आलेले आहे. याअनुषंगान ेयापुव चे 

वै कय वभागाचे वभाग मुख आरो य वै कय अिधकार  यांना दान कर यात आले या अिधकारा 
माणे अित र  आरो य वै कय अिधकार  या पदास खालील माणे अिधकार दान करणे आव यक आहे. 
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1.     र. .२५ लाखा पयत या कमाल मयादेपयत खच अंतभूत असलेली खरेद / कामां या संदभात 
िन वदा माग वण,े िन वदा वकारणे/पुरवठा आदेश देणे व महानगरपािलके या वतीने 
करारना यावर वा र  करणे तसेच कायालयीन खचासाठ  कामाचे आदेश देण,े बले मंजूर 
करणे. 

2.      र. .२५ लाखा वर ल खरेद /काम यां या िन वदा माग वण/ेपुरवठा आदेश देणे यासाठ  
मा.अित र  आयु /मा.आयु  यांची मा यता आव यक असेल. 

3.     र. .२ लाख मयादे पयत या कायालयीन खचासाठ  आव यक ती सामु ी/स लागार 
खच/संगणक टेशनर  व संगणक सा ह य (Hardware) वकत घेणे, कामाचे आदेश देण,े 

बले मंजूर करण.े 
4.      कायालयीन वापरासाठ  र. .२५,०००/- पयत थायी अि मधन बले मंजूर करण.े 
5.          वाहन इंधनासाठ  र. .५०,०००/- पयत थायी अि मधन बले मंजूर करण.े 
       उपरो  माणे व ीय अिधकार दान करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६८०१      वषय मांक – ३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभां/६/का व/९०/२०२०, द.०७/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागासाठ  आव यक व वध  वचगेअर 
सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .11/2019-20 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. सदर िन वदे अ वये एकुण आठ िन वदा ा  झा या. यापैक  पा  िन वदाकारांनुसार   ा  
लघु म िन वदाकार मे.ल मी एंटर ायजेस यांचे बाब .4,5,6,7 माणे 04 बाबी चे ा  लघु म दर 
र. .9,55,906.8 हे अंदाजप क य   दर र. .14,95,860/-  पे ा -36.09% ने कमी आहेत.  तसेच, मे. ुपर 
दस ेड ंग ा.िल यांचे बाब .1,2,3 व 8 माणे 04 बाबी चे ा  लघु म दर र. .4,77,125/- हे 

अंदाजप क य  दर  र. .5,86,950/- पे ा -18.71% ने कमी आहेत. व मे.सुरज वचगेअर यांचे बाब 
.11 चे ा  लघु म दर र. .4,19,000/- हे अंदाजप क य दर र. .5,09,000/- पे ा -17.68% ने कमी 

आहेत. या माणे ा  एकुण 09 बाबी सा ह याचे एकुण दर लघु म र. .18,52,032/-हे अंदाजप क य 
दर र. .25,91,810/-पे ा -28.54% ने कमी अस याने सदर दर वकृती करणेत आले आहेत.  
या माणे ा  लघु म िन वदाकारांबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व येणा-
या र. .18,52,032/- (अ र  र. .अठरा लाख बाव न हजार ब ीस फ ) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
 
ठराव मांक – ६८०२      वषय मांक – ४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/५१/२०२०, द.१५/०१/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .०९-०३/२०१९-२०२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत संत तुकारामनगर (अ े े ागृह) येथे आव यकतेनुसार  फायर हाय ंट यं णेचे 
नुतनीकरण करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.ए.जी.एस.टे नॉलॉ जस इं डया ा.िल. िन वदा 
र. .३०,६०,४५८/- (अ र  र. .तीस लाख साठ हजार चारशे अ ठाव ण फ ) पे ा -१५.५०% कमी 
या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 
व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६८०३      वषय मांक – ५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/२४/२०२०, द.२१/०१/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/42/2019-20 अ वये भाग .१५ मधील जलतरण 

तलावाची दु तीची कामे करणेकामी M/s.Anushka Construction िन.र. .29,99,260/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख न वानउ हजार दोनशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,75,278/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,75,278/- पे ा 24.77% कमी हणजेच र. .22,38,302/- + रॉय ट  चाजस र. .3,782/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .20,200/- = एकुण र. .22,62,284/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६८०४      वषय मांक – ६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/६६/२०२०, द.३१/०१/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .58/4/2019-20 अ वये भाग .२ कुदळवाड  

प रसरात ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.बी.के.खोसे 

िन.र. .34,40,592/- (अ र  र. .चौतीस लाख चाळ स हजार पाचशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,59,325/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,59,325/- पे ा 30.50% कमी हणजेच र. .23,34,731/- + रॉय ट  

चाजस र. .12,367/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .24,15,998/- पयत काम क न 

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

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६८०५      वषय मांक – ७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/८/का व/७४/२०२०, द.०१/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .53/1/2018-19 अ वये वाय.सी.एम.हॉ पटल येथे 
पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करण,ेनवजात अभक वभागाचे नुतनीकरण 
करणे,डॉ टराचे िनवास थान नुतनीकरण करणे (भाग-2) (फेज-2)  मे.ईगल इ ा इं डया िल. 
िन.र. .10,03,07,362/- (अ र  र. .दहा कोट  तीन लाख सात हजार तीनशे बास  फ ) पे ा 
14.57% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 

क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६८०६      वषय मांक – ८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय  
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/६९/२०२०, द.०१/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/7/2019-20 अ वये . .२ मधील साई जीवन 
शाळे शेजार ल मैदान वकिसत करणेकामी मे.वैदेह  क शन िन.र. .5,80,42,913/- (अ र  
र. .पाच कोट  ऐंशी लाख बेचाळ स हजार नऊशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .5,70,20,820/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,70,20,820/- पे ा 5.25% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.29% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .5,40,27,227/- + रॉय ट  चाजस र. .6,73,093/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,49,000/- = एकुण र. .5,50,49,320/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८०७      वषय मांक – ९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय  
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१६/२०२०, द.०३/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/02/2019-20 अ वये भाग .७ भोसर  
म ये करसंकलन इमारती शेजीर ल  मनपा या ता यातील जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल बांधणेकामी 
मे.अतुल आर.एम.सी. िन.र. .3,25,89,672/- (अ र  र. .तीन कोट  पंचवीस लाख एकोणन वद हजार 
सहाशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,23,28,003/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,23,28,003/- पे ा 
5.15% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 5.93% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 

र. .3,06,63,111/- + रॉय ट  चाजस र. .2,02,819/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,850/- = एकुण 
र. .3,09,24,780/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
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यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

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

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

---------- 
ठराव मांक – ६८०८      वषय मांक – १० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/१२६/२०२०, द.०६/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/F/6/41/2019-20 अ वये फ े ीय कायालय 
अंतगत मनपाची शाळा, कायालये , णालये इ याद  इमारती वर उजा बचत कामी सौर उजवर वीज 
िनिमती करणेकामी (सन-२०१९-२०) मे.हायटेक सो युशन िन.र. .26,78,399/- (अ र  र. .स वीस 
लाख अ या र हजार तीनशे न यानव फ )  पे ा 9.5% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .24,23,951/-  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 मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८०९      वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य EWS/BSUP  
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ EWS/७०/२०२०, द.०७/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13/01/2019-20 अ वये िचखली से. .१७ व 
१९ येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये भाजी मंडईचे आर ण 
वकिसत करणेकामी मे.पी.एन.नागणे िन.र. .2,50,52,060/- (अ र  र. . दोन कोट  प नास 
लाख बाव न हजार साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .2,47,03,349/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2,47,03,349/- पे ा 14.85% कमी हणजेच र. .2,10,34,902/- + रॉय ट  
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चाजस र. .2,96,311/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,400/- =  एकुण र. .2,13,83,613/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८१०      वषय मांक – १२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – मु य लेखा प र ण  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/२६/२०२०, द.१८/०२/२०२० 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे जानेवार  २०२० अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/ 
का व/२६/२०२० द.१८/०२/२०२० अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन करण ेयेत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८११      वषय मांक – १३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – मु य लेखा प र ण  
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/२७/२०२०, द.१८/०२/२०२० 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२७.०१.२०२०  ते  द.०२.०२.२०२०   अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/२७/२०२० द.१८/०२/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८१२      वषय मांक – १४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/७८/२०२०, द.१८/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/43/2019-20 अ वये भाग .१५ मधील से. .२६, 

२७, २७अ येथे फुटपाथ, रोड ड हाडर, मनपा इमारती टॉम वॉटर लाईनची दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.K KAMLESH िन.र. .29,99,427/- (अ र  र. .एकोनतीस लाख न या णव हजार चारशे स ावीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,80,753/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,80,753/- पे ा 28.83% कमी हणजेच 

र. .21,21,402/- + रॉय ट  चाजस र. .2,524/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,150/- = एकुण 

र. .21,40,076/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

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

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

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८१३      वषय मांक – १५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – भुिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/०६/का व/१७८/२०२०, द.१७/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       कै.अ णासाहेब मगर टेड अम  नेह नगर, महारा  कामगार क याण मंडळा कडून मनपाकडे 
ह तांतर त झाले आहे. सन १९९२ साली महारा  कामगार क याण मंडळाने सदर चा क प 
मनपा या ता यात देणेकामी द.२१/०९/१९९२ रोजी करारनामा क न क प ह तांतरणा या बद यात 

महारा  कामगार क याण मंडळाचे कमचार  मनपा सेवेत समा व  क न महारा  कामगार क याण 
मंडळास र. . १ कोट  व खालील माणे ५ भुखंड ता यात दे याचे ठर वले होते. 
 

अ. . भूखंडाचे वणन 
ठरावा माणे देय 

जागांचे  े  

देय जागांचे  े  
(चौ.फुट) म ये. 

१) से.नं.२५ मधील लॉट .२९० जवळ ल भुखंड  २५,००० चौ.फुट २५,०००चौ.फुट 

२) से.नं.०५ मधील मोशी येथील भुखंड  २ एकर ८०,००० चौ.फुट 

३) से.नं.२६ मधील आकुड  रे वे टेशन जवळ ल 
जागा. १ एकर ४०,००० चौ.फुट 

४) स ह .१९५, आर ण .१९० िचंचवड येथील 
मनपा शाळे या मैदानाची आर णाची जागा.  २०,००० चौ.फुट २०,००० चौ.फुट 

५) थेरगाव येथील स ह नं.९ येथील १.५ एकर जागा  १.५ एकर ६०,००० चौ.फुट 

                                                          एकूण देय े  :-- २,२५,००० चौ.फुट 
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करारना यात नमूद महानगरपािलकेकडून महारा  कामगार क याण मंडळास १ कोट  
पये दे यात आलेले असून जागे या मोबद यात से.नं.२५ व २६ मधील नमूद दोन जागे ऐवजी 

स ह नं.१९५ िचंचवड   येथील ८८,५६० चौ.फुट व अित र  ८७१.५ चौ.फुट असे एकूण ८९४३१.५ 
चौ.फुट जागा ३ ठकाणचे जागां या बद यात २७/०५/१९९३ रोजी ह तांत रत कर यात आलेली 
आहे. या पैक  २०,००० चौ.फुट जागा महारा  कामगार क याण मंडळास  आव यक अस याने सदर 
जागा का.क.मंडळास ठेवून उव रत जागा िमळावी अशी मागणी आहे. यानुसार ०५ ठकाणी देय े  

२,२५,००० चौ.फुट मधून का.क.मंडळास ता यात दले या े ा पैक  यांना जी जागा आव यक आहे 
ते े फळ वजा क न उवर त जागा दे याचे वषयप  सादर कर यात आले आहे.तथापी सम  
चचअंती एकाच ठकाणी जागा देणे सोयीचे असलेने पंपर  येथील खालील वणनातील जागा देणे 
यो य राह ल हणून यापूव  सादर केलेले वषयप  र  क न पंपर चे जागेबाबत वषयप  सादर 
करणेत येत आहे. 

     

 

म 

महारा  कामगार क याण मंडळास उपरो   जागे पैक   २,०५,००० चौ.फुट  जागा 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ मधील तरतुद नुसार ३० वष कालावधी साठ   

देणेबाबत कायवाह  करणसे मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६८१४      वषय मांक – १६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.झामबाई बारण े     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/४३२/२०२०, द.१८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/14/2019-20 अ वये भाटनगर मैलाशु द करण 

क ाअंतगत भाग .१९ मधील भाटनगर, रमाबाई नगर, भीमनगर प रसर व इतर ठकाणी 
आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे. देव क शन िन.र. .44,99,488/- (अ र  

र. .चौवेचाळ स लाख न या नव हजार चारशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .44,81,864/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,81,864/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .32,82,069/- + रॉय ट  चाजस 

र. .17,624/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,99,693/- 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 

अ. . भूखंडाचे वणन 
भूखंडाचे े फळ 

(चौ.फुट) 
मागणी 

केलेले े  
योजन 

१) पंपर  स.नं.१५०पै.१५१पै.आर ण . ९५ 
अजमेरा   – े  २२,५०० चौ.मी. २,४२,१०० चौ.फुट 

२,०५,००० 
चौ.फुट 

बहुउ ेशीय कलाक  
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अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

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

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८१५      वषय मांक – १७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/४३३/२०२०, द.१८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/81/2019-20अ वये भाग .२५ मधील 
जलिनःसारण निलकांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .37,50,000/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,36,429/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,36,429/- पे ा 24.96% कमी हणजेच र. .28,03,816/- + रॉय ट  चाजस र. .13,571/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,17,387/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८१६      वषय मांक – १८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/४३४/२०२०, द.१८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/36/2019-20 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत . .१८ म ये जलिनःसारण वषयक  दु तीची कामे करणे कामी  मे.देव क शन 

िन.र. .44,99,993/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,77,493/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,77,493/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .32,78,868/- + रॉय ट  

चाजस र. .22,500/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,01,368/- पयत काम क न घेणेस 
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आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८१७      वषय मांक – १९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/४३५/२०२०, द.१८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/102/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत  भाग .४ मधील बोपखेल मधील गणेशनगर प रसरातील मलिन:सारण 

वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .44,93,975/- (अ र  र. .चौवेचाळ स लाख या नव 

हजार नऊशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,73,476/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,73,476/- पे ा 25.77% 
कमी हणजेच र. .33,20,661/- + रॉय ट  चाजस र. .20,499/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .33,41,160/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

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

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

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८१८      वषय मांक – २० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/४३६/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/71/2019-20 अ वये भाग .२६ म ये द  

मंद र र ता िभंगारे कॉनर ते वाकड मनपा शाळा चौकापयत र याचे पूव बाजूने मलवाह नी टाकणेकामी 
मे.देव क शन िन.र. .62,52,442/- (अ र  र. . बास  लाख बाव न हजार चारशे बेचाळ स फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,38,993/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,38,993/- पे ा 19.88% कमी हणजेच 

र. .49,98,681/-+ रॉय ट  चाजस र. .13,449/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .50,12,130/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 

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

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८१९      वषय मांक – २१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/४३७/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/142/2019-20अ वये भाग .२४ थेरगाव 

मधील द नगर, थेरगावफाटा प रसर, आनंद हॉ पटल प रसर व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक  

सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.एच.ड .असोिसए स िन.र. .59,99,902/- 

(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .59,78,144/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.  यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .59,78,144/- पे ा 18.27% कमी हणजेच र. .48,85,937/- + रॉय ट  चाजस 

र. .21,758/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .49,07,695/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८२०      वषय मांक – २२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/१०७/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .१७/१-२०१९-२० अ वये मे.एस.ट . इले क स 
भाग .25 पुनावळे येथील न याने वकसीत होणा-या ड .पी.र यावर वदयुत वषयक कामे 
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करणेकामी िन.र. .३,०१,०६,९६०/- (अ र  र. .तीन कोट  एक लाख सहा हजार नऊशे साठ फ ) 
पे ा २३.३० % कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८२१      वषय मांक – २३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै कय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/९२/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या प रसरातील णालये व इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य सं थामधून 
िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची उपरो  नमुद शासन िनयमानुसार/ कायदयानुसार/ 
मागदशक त वानुसार व हेवाट लावणेकामी वषयप ा मधील बाबींचा वचार करता स या 
वाय.सी.एम. णालय येथे चालू असले या कामाकर ता Bio Medical Waste बाबत दनांक 
०४/०१/२०२० रोजी झाले या सभावृ ांताम य े नमुद केले माणे क पास मुदतवाढ दे याची 
कायवाह  सु  असून जैव वैदयक य सं था मधून िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची व हेवाट 
लावणेकामी  सहा म हने  कंवा न वन ई-िन वदा या, अनुभवी सं थेची नेमणुक,  नवीन सं थेस 
महारा  दूषण िनयं ण मंडळ यांचेकडून C to E (Consent to Establish) आ ण C to O (Consent to 

Operate) तसेच महारा  शासना या पयावरण वभागाकडून न वन EC (Environmental Clearance)  

इ याद ंची कायवाह  पुण होवून न वन लांट हा मोशी येथे उभा न पूण मतेने चाल ू होईपयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८२२      वषय मांक – २४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१२५/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/1/2019-20 अ वये भाग .३२ मधील व वध 

र ते वकिसत करणेकामी मे.िस द क  ल बंग अँड े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .37,49,987/- (अ र  

र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .36,78,502/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  



23 
 

ठेकेदाराकडून र. .36,78,502/- पे ा 32.10% कमी हणजेच र. .24,97,703/- + रॉय ट  चाजस 

र. .23,675/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .47,810/- = एकुण र. .25,69,188/- पयत काम क न घेणेस 

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

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

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८२३      वषय मांक – २५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.मु य लेखा पर क यांचे प  .मुलेप/६/का व/२८/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.मु य लेखा पर क यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०३.०२.२०२०  ते  द.०९.०२.२०२०   अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/२८/२०२० द.२०/०२/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक – ६८२४      वषय मांक – २६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत/यां क  
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/१४३/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ  (1 ते 29) 

मिधल िन वदा कामांच े िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत 

आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ६८२५      वषय मांक – २७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ –मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/१३९/२०२०, द.२५/०२/२०२० 
      मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८-०१/२०१९-२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत कासारवाड  उप वभागातील भाग .३० मधील आई उ ानात डेकोरे ट ह पोल 
एल.ई.ड . दवे बस वणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी  मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन वदा 
र. .४०,००,८०३/-(अ र  र. .चाळ स लाख आठशे तीन फ ) पे ा -२२.२२% 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८२६      वषय मांक – २८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लाडंगे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/९६३/२०१९, द.०७/१२/२०१९ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/36/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता 
पंपळे िनलख, रहाटणी, वाकड, ताथवडे, पुनावळे उप वभागांसाठ  न वन कुपनिलका करणे व जु या 
कुपनिलकांची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.जीवनधारा टयुबवेल कंपनी िन.र. .37,70,713/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख स र हजार सातशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .37,62,941/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .37,62,941/- पे ा 1% कमी हणजेच र. .37,25,312/- + रॉय ट  चाजस र. .7,772/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .37,33,084/- 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 लाग ू

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

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८२७      वषय मांक – २९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ –मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/९६४/२०१९, द.०७/१२/२०१९ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/37/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता पंपळे 

सौदागर, पंपळे गुरव उप वभागांसाठ  न वन कुपनिलका करणे व जु या कुपनिलकांची देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.जीवनधारा टयुबवेल कंपनी िन.र. .33,51,751/- (अ र  र. .तेहतीस लाख एकाव न 

हजार सातशे एकाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,44,378/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,44,378/- पे ा 1% कमी 
हणजेच र. .33,10,934/- + रॉय ट  चाजस र. .7,374/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .33,18,308/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

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

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

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८२८      वषय मांक – ३० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/१५/का व/६०५/२०१९, द.१६/१२/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभाग यांचेसाठ  एम एस  गाड खरेद साठ  
पुन ययी आदेशानुसार र. .17,72,757/- (अ र  र. .सतरा लाख बाह र हजार सातशे स ाव ण 
फ ) चे खचास व मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, िचंचवड यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८२९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/४७६/२०२०, द.२७/०१/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१२-२०१८-१९ मधील अ. .१२ अ वये 

रमाबाईनगर झोपडप ट म ये ब डंग नं.११ मागे जुन े शौचालय पाडून नवीन दुमजली शौचालय 
बांधणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .३२,६६,९३५/- (अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार नऊशे 

प तीस फ ) वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .३२,६६,९३५/- पे ा ५% जा त हणजेच एकुण र. .३४,३०,२८२/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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 कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६८३०      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/अ-मु य/८५/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/1/2019-20 अ वये िधकरण भागातील 
ना यांचे सुशोिभकरण करणेकामी M/s.CHAITANYA ENTERPRISES िन.र. .4,14,56,294/- (अ र  
र. .चार कोट  चौदा लाख छप न हजार दोनशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .4,10,54,082/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,10,54,082/- पे ा 20.14% कमी हणजेच र. .3,27,85,790/- + रॉय ट  
चाजस र. .2,73,612/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,28,600/- = एकुण र. .3,31,88,002/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८३१      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/८/२७१/२०१९, द.०९/०९/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील खालील ठकाण या र याने/आर णाने बािधत 
े  महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.१९।०८।२०१९ रोजी मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीची बैठक 

आयो जत कर यात  आली होती. सदर सभेम ये खाली नमुद वषयाबाबत संबंधीत िमळकतधारक 
यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीने मंजूर वकास योजनेतील र ते व 
आर णाने बािधत े ाचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेस मंजूर  देणेत 
आलेली आहे. 
 

अ.  वषय र ता/आर ण 
े  

(चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे वाकड येथील स.नं. २३९।३ पैक  मिधल २४.०० मी. 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

२४.०० मी. 
र याने बािधत

१६०.०० 
चौ.मी ६५,९२,०००/- 

२ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं.२८/२ब पै. मधील ३०.००मी. 
एच.सी.एम.ट .आर. ने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

३०.०० मी. 
एच.सी.एम.ट .
आर 

११०.०० 
चौ.मी ४२,५९,२००/- 

३ 

मौजे सांगवी येथील स.नं. ८।१अ।१।१।१४अ मधील १८.०० मी. 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत

  
१७५.५० 
चौ.मी 

४३,१४,३१६/- 

४ 

मौज े िचखली येथील ग.नं. १५९४ पै मधील मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत

१४३.३७ 
चौ.मी २६,०९,३३४/- 

५ 

मौज े िचखली येथील ग.नं. १५९४ पै मधील मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत

७२.५० 
चौ.मी १३,१९,५००/- 

६ 

मौज ेमोशी येथील  न वन गट नं. ५०१ पै., (जुना गट नं. 
५०१ पै.) मिधल मंजूर वकास योजनेतील ६० मी. र याने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

६०.०० मी. 
र याने बािधत

२३७.५० 
चौ.मी ३८,८५,५००/- 

७ 

मौज े पंपळे सौदागर येथील स.नं. २९।२ पै. िस.स.नं. ४६१ 
पै., ४६२ पै .व ४६३ पै. मिधल मंजूर वकास योजनेतील १२ 
मी. व ३०.०० मी.  HCMTR र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. व 
३०.०० मी.  
HCMTR 

र याने बािधत

२७५.०० 
चौ.मी १,५७,९६,०००/- 

८ 
मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. २९।२ पै. िस.स.नं ४६१ पै, 
४६२ पै. व ४६३ पै. मिधल मंजूर वकास योजनेतील १२ मी. 

१२.०० मी. व 
३०.०० मी.  

२७५.०० 
चौ.मी १,५७,९६,०००/- 
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व ३०.०० मी.  HCMTR र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

HCMTR 
र याने बािधत

९ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. २९।२ पै., िस.स.नं ४६१ पै., 
४६२ पै. व ४६३ पै. मिधल मंजूर वकास योजनेतील १२ मी. 
व ३०.०० मी.  HCMTRर याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२ मी. व 
३०.०० मी.  
HCMTR 

२७३.०० 
चौ.मी १,५६,८१,१२०/- 

१० 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. २९।२ पै. िस.स.नं ४६२ पै. 
व ४६३ पै. मिधल मंजूर वकास योजनेतील १२ मी. व ३०.०० 
मी.  HCMTR र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२ मी. व 
३०.०० मी.  
HCMTR 

२८०.०० 
चौ.मी १,६०,८३,२००/- 

११ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. २९।२ पै. िस.स.नं ४६२ पै. 
व ४६३ पै. मिधल मंजूर वकास योजनेतील १२ मी. व ३०.०० 
मी.  HCMTRर याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२ मी. व 
३०.०० मी.  
HCMTR 

२७३.०० 
चौ.मी १,५६,८१,१२०/- 

१२ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. २९।२ पै. िस.स.नं ४६० पै. 
व ४६१ पै. मिधल मंजूर वकास योजनेतील १२ मी. व ३०.०० 
मी.  HCMTR र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२ मी. व 
३०.०० मी.  
HCMTR 

२६०.०० 
चौ.मी १,४९,३४,४००/- 

१३ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४७ पै, िस.स.नं. 
१५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ 
(बस टिमनल) 

२८०.०० 
चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

१४ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४६ पै, िस.स.नं. 
१५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ 
(बस टिमनल) 

२८०.००
चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

१५ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४८ पै. िस.स.नं. 
१५०९ पै मिधल मंजूर वकास योजनेतील आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ 
(बस टिमनल) 

२८०.०० 
चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

१६ 

मौज े सांगवी येथील स.नं. ९ अ पै मिधल मंजूर वकास
योजनेतील १८ मी. र वाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र ता 

२००.०० 
चौ.मी. ४९,१६,६००/- 

१७ 

मौज ेदापोड  येथील स.नं. २७ पै., िस.स.नं.१८५७ पै. मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील आर ण .०३।०१ उ ान या 
योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत. 

आर ण 
.०३।०१ उ ान

१३४७.५
८ 

चौ.मी. 
१,४८,४३,१४६/- 

   
एकुण 
र. . १६,८०,७३,६७६/- 
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         तर  वर ल त या म ये नमुद केले या मु यांकनाचे एकुण रकमेस व या अनुषंगाने 
लागणा-या  मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८३२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – लेखा  
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०३/का व/४८/२०२०, द.२४/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा. थायी सिमती ठराव ं .४८०४ द.३१/०५/२०१९, ठराव ं .४९१८ द.२७/०६/२०१९, ठराव 

ं .५२९३ द.२८/०८/२०१९ व ठराव ं .५६६२ द.१८/०९/२०१९ अ वये पासेस एकूण र. .१३,५०,००,०००/- 

(अ र  र. .तेरा कोट  प नास लाख फ ) अदा करणेत आले आहेत. पीएमपीएमएल यांचे एकूण 

मागणीम ये तपासणी अंती तावात नमूद र कमा कमी झा या आहेत. एकूण मागणी 
र. .१४,७७,५२,७७४/- (अ र  र. .चौदा कोट  स याह र लाख बाव न हजार सातशे चौ-याह र फ ) पैक  

र. .१४,७७,०२,३७४/- (अ र  र. .चौदा कोट  स याह र लाख दोन हजार तीनशे चौ-याह र फ ) देय असून 

यापैक  र. .१३,५०,००,०००/- (अ र  र. .तेरा कोट  प नास लाख फ ) यापूव  अदा केली अस याने उवर त 

र. .१,२७,०२,३७४/- (अ र  र. .एक कोट  स र लाख दोन हजार तीनशे चौ-याह र फ ) माच – २०२० पूव  

अदा करावे लागतील. सदरची बाब ह  आिथक व पाची अस याने मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८३३      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/८०/२०२०, द.२५/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/47/2019-20 अ वये भाग .१९ म ये 
भाटनगर, बी लॉक व इतर प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.SAYALI VUJAY 

PAYGUDE CONSTRUCTION िन.र. .37,49,306/- (अ र  र. . सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
ितनशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,24,774/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,24,774/- पे ा 32.31% 

कमी हणजेच र. .25,21,300/- + रॉय ट  चाजस र. .7,932/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .16,600/- = एकुण र. .25,45,832/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
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कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८३४      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०४/का व/१४८/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८-०३/२०१९-२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत भाग .२० मधील सावतामाळ , पुल.देशपांडे, सट अँ थनी व  इतर उ ानातील व ुत 
वषयक कामे करणे व नुतनीकरण करणकेामी  मे.इले ो मेकॅिन स  िन वदा र. .३३,३२,६८५/- 

(अ र  र. .तेहतीस लाख ब ीस हजार सहाशे पं याऐंशी फ ) पे ा -२३.९९% 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६८३५      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/०४/का व/१४७/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८-०२/२०१९-२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत भाग .३० म ये दापोड  बोपोड  र यावर न याने होणारे उ ानात व ुतीकरणाची 
कामे करण े कामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन वदा र. .४०,१७,२६१/- (अ र  र. .चाळ स 
लाख सतरा हजार दोनशे एकस  फ ) पे ा -२४.४२% 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८३६      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/५/का व/१२८/२०२०, द.२५/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड मनपा या जलिन:सारण वभागाम ये शहरात ठक ठकाणी आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण वा ह या टाकण ेआव यकते नुसार मैलाशु करण क  बांधणे अशी कामे करणेसाठ  
क प स लागार हणून म.ेयुिनट  आय.ई.व ड ा.िल. यांची िन वदापूव कामासाठ  थायी सिमती 

सभा ठराव मांक १६८८२ द.१२/१२/२००६ अ वये मा यता घेणेत आलेली असून महापािलका सभा 
ठराव .११२६६ द.०७/०४/२०१५ नुसार मे क प स लागार हणून नेमणूक Continue करणेत 
आलेली आहे. पयावरण अिभयां क  वभागामाफत मनपा प रसरातील नद  पुनज वन क पांतगत 

िन वदा पुव कामासाठ  मे.एच.सी.पी. डझाईन लॅिनंग अँ ड मॅनेजमट ा.िल.यांची नेमणूक करणेत 
आलेली असून यांनी सदर कामाम ये क प अहवाल (DPR) तयार करण,े सव आव यक परवान या 
घेण े इ याद िन वदा पूव कामाचा समावेश कर यात आलेला आहे.(Project Report Preparation & 

Approval Pre Tender Activity) तसेच िन वदा प ात कामाक रता(Post Tender Activity During 

Execution Stage) नद  सुधार क पाचे करारना यातील क प उभारणी व देखभाली दर यान 
(Project Implementation Stage) मधील अट नुसार क प उभारणी येम ये एकूण १०० थळ 
पाहणी करणेसाठ  (100 Visits For Periodic Monitoring) स लागार (मे.एच.सी.पी. डझाईन लॅिनंग 
अँ ड मॅनेजमट ा.िल.) ां या स लागार शु का या/देयका या एकूण कमती पैक  २५% देयक हे 
५ समान ट यांम ये वभागणीक न (25% Amount of the Consultancy fees in 5 equal installment) 
दे याचे करारना यात मंजूर कर यात आलेले आहे. तथा प Post Tender या कामाम ये Supervision 
कामाचा समावेश नाह . तावात नमूद केले या कामाम ये स थतीत नद चे दूषण रोखणेसाठ  
मु य Interceptor Line चे काम व हत मुदतीत, कामाची गुणव ा राखून, साईट वर ल तां क बाबीचे 

वेळोवेळ  िनरसन क न िनणय घेणे आव यक आहे. व यासाठ  सदर कामावर पूण वेळ देखरेख व 
गुणव ा देखरेख कामाचा अवाका, गरज व या ी बघता पूण वेळ देखरेखी क रता थािनक अनुभवी 
स लागाराची नेमणूक होण े आव यक आहे. यासाठ  या कार या कामाचा अनुभव असणा या 
मनपा पॅनलवर ल मे.युिनट  आय.ई.व ड ा.िल यांना वचारणा केली असता यांनी सदरचे काम 
शासना या नगर वकास वभागाने केले या िन वदा प ात कामासाठ  १.५०% ऐवजी १.२५% दराने 

करणेस तयार असले बाबत प ाने कळ वले आहे. सबब स थतीत वषयां कत कामाअंतगत चालु 
असले या नद  पुन जीवन क पा या िन वदा प ात (Post Tender) कामासाठ  याकामाचे क प 

स लागार मे.एच.सी.पी. डझाईन लॅिनंग अँ ड मॅनेजमट ा.िल.यांचे िनयु म ये दैनं दन 
देखरेखी या(Supervision) कामाचा समावेश नस याने या कामासाठ  मनपा पॅनेलवर ल मे.युिनट  
आय.ई.व ड ा.िल यांची क प खचा या १.२५% दराने िन वदा प ात कामासाठ  (Post Tender) 

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

ठराव मांक – ६८३७      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै कय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/९८/२०२०,  
       द.२६/०२/२०२० 
       मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या तालेरा णालयातील र पेढ तील Remi  या कंपनीचा Blood Bank – 800 blood 

storage नाद ु त असलेने तो तातड ने द ु त कर यासाठ  मे.रेमी से स ्  अ ड इं जिनअर ंग िल., 
यांना सन २०१०-२०११ ते २०१४-२०१५ या कालावधीचे मनपा अंतगत लेखाप र णात काढ यात 
आले या आ ेपास अिधन राहून Blood Bank – 800 blood storage दु तीचे कामास अदा कर यात 
आले या  र. .७३,४९२/-(अ र  र. . याह र हजार चारशे या णव फ ) चे खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८३८      वषय मांक – ४० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/६२/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/64/01/2019-20 अ वये भाग .२१  
पंपर  येथील शा ी गाडन व इतर प रसरातील र यांचे काँ ट करण करणेकामी मे.जे.पी. 
एंटर ायझेस िन.र. .7,87,25,101/- (अ र  र. .सात कोट  स ेऐंशी लाख पंचेवीस हजार एकशे एक 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,78,57,524/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,78,57,524/- पे ा 22.14% 

कमी हणजेच र. .6,06,19,868/- + रॉय ट  चाजस र. .6,47,977/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,19,600/- = एकुण र. .6,14,87,445/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६८३९      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/४६/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/01/2019-20 अ वये पंपळे िनलख 

आ. .३७४ येथे उ ानाची उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बी. ह .जी.िल 
िन.र. .3,95,21,957/- (अ र  र. .तीन कोट  पं या णव लाख एकवीस हजार नउशे स ाव ण फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,88,49,936/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,88,49,936/- पे ा 0.50% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 7.56% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .3,86,55,686/- + 
रॉय ट  चाजस र. .48,9711/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,82,310/- = एकुण र. .3,93,27,707/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८४०      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/४७/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/03/2019/20 अ वये थेरगाव बोट लब चे 
नूतनीकरण करणेकामी मे.चैत य एंटर ायजेस िन.र. .1,24,64,044/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस 
लाख चौसष  हजार च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,23,23,126/-वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,23,23,126/- पे ा 22.75% कमी हणजेच र. .95,19,615/- + रॉय ट  चाजस र. .1,07,718/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/-=एकुण र. .96,60,533/- 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 बेिसकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८४१      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१४७/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/1/2019-20 अ वये भाग .३१ मधील 
कृ णा चौक ते साई चौक र ता UTWT प दतीने वकसीत करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .4,13,32,670/- (अ र  र. .चार कोट  तेरा लाख ब ीस हजार सहाशे स र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,01,43,321/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,01,43,321/- पे ा 21.02% कमी हणजेच 
र. .3,17,05,195/- + रॉय ट  चाजस र. .4,81,549/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .7,07,800/- = एकुण 
र. .3,28,94,544/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

--------- 
ठराव मांक – ६८४२      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.सतंोष ल ढे 
संदभ – मा.सहा यक आयु  यांचे प  .माजसं/२/का व/११०/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सेवािनवृ  वेतनधारक दनाचे औिच य साधून 
द.०२/०१/२०२०रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे शहरातील सेवािनवृ   वेतनधारकांक रता 
काय माचे आयोजन कर यात आले होते. यासाठ  चहापान, ना ा, बॅनर, मुख अितथी व मुख व े  
यांचे मानधन, ना यगृहाचे भाडे, रांगोळ  कलाकाराचे मानधन इ. साठ  झाले या र. .५८,७९३/-(अ र  
र. .अ ठाव न हजार सातशे या णव हजार फ ) या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६८४३      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – वायसीएमएच.फामा 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/फामा/ टो/का व/२५/२०२०,  
       द.२६/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड मनपाचे सव दवाखाने/ णालये यांना आव यक लागणार  औषधे/सा ह य 

म यवत  भांडार वभागामाफत खरेद  क न पुर वली जातात.परंतु काह  अपवादा मक प र थतीत काह  

औषधे/सा ह याचा पुरवठा म यवत  भांडार वभागाकडुन न झालेस णालयीन सेवेत अडथळा होऊ नये 

हणुन अशी तातड ने लागणार  औषध/ेसा ह य, वाय.सी.एम. णालयामाफत िस  क न िन त 

केले या थािनक एज सी कडून िन वदा ा  लघु म दराने खरेद  केली जातात. यानुसार याकामी 
ई.िन वदा .१/२०१६-१७ अ वये द.०९/०८/२०१७ ते द.०८/०८/२०१९ या कालावधी साठ  लघु म दर सादर 

करणारे मे.कोठार  मेड कल ,संत तुकाराम नगर, पंपर . ह  एज सी िन त करणेत आलेली 
आहे, यांचेकडुन आव य े  माणे तातड ने आव यक औषधे/सा ह यांची खरेद  केले जाते. याकर ता 
र. .५०,००,०००/- चे अंदाजीत खचास  मा. थायी सिमती सभा यांचेकड ल ठराव .२७६ द.०३/०५/२०१७ 
अ वये सदर पुरवठाधारकास  दोन वष कालावधी क रता पुरवठा आदेश िनगत करणेस व या अनुषंगाने 

येणा-या य  खचास मा यता दलेली आहे. सदर िन वदा कालावधीत र. .४५,००,०००/- होणा-या  
वाढ व खचास मा. थायी सिमती ठराव .५०३९ द.१७/०७/२०१९ अ वये मा यता दली आहे.तसेच याच 

कालावधीत झाले या र. .१५,००,०००/- या वाढ व खचास मा. थायी सिमती ठराव .५१९५ द.१४/०८/२०१९ 
अ वये  मा यता घेणेत आली आहे. तातड ने आव यक औषधे/सा ह य खरेद कामी नवीन िनवीदेची 
कायवाह  पुण होई पयत, ण सेवेत अडथळा येऊ नये या क रता तातड क औषधे/सा ह य खरेद कामी 
मा.आयु  साहेब यांचे मा यतेने ई.िन वदा .१/२०१६-१७ या िन वदेस मुदतवाढ देणेत आली असुन याकामी 
र. .२०,००,०००/- चे वाढ व खचास मा. मा. थायी सिमती सभेने ठराव .५६७६ द.१८/०९/२०१९ अ वये  

मा यता दली आहे. नवीन  ई-िन वदा सुचना .१/२०१९-२० वायसीएम औषध भांडार या  िन वदेची 
कायवाह  अंतीम ट यात असुन िनवीदा .१/२०१६-१७ अ वये मंजुर खचामधुन मे.कोठार  मे डकल यांनी  
पुरवठा केले या औषधे/सा ह याचे माहे स टबर २०१९ पयतचे बलांची अदायगी करणेत आली असुन माहे 

ऑ ट बर २०१९ ते नवीन िन वदेचा आदेश िनगत होईपयतचे बलांची अदायगी होणे आव यक आहे, 
याकामी अंदाजे र. .७५,००,०००/- या रकमेचा वाढ व अपे ीत खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८४४      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१४८/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/2/2019-20 अ वये भाग .३२ सांगवी 
येथील जु या भाजी मंडईचे नुतनीकरण करणेकामी मे. साद बबन देवकर िन.र. .37,50,000/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,96,052/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,96,052/- पे ा 32.51% कमी हणजेच र. .24,94,465/- + रॉय ट  चाजस र. .21,538/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,410/- = एकुण र. .25,48,413/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८४५      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .काशा/१/का व/३०/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या वाहन दु ती कायशाळा वभागाकड ल िन वदा नोट स .०१/२०१९-२० अ वये 
मनपाकड ल ई या गटातील वाहनांवर ल है ोिलक यं णा दु ती करणेकामी ३ वष कालावधीसाठ  
एज सी िन त करणेबाबत मे.एस.ट .मोटस. या ठेकेदारांची िन वदा र. .७६,९१,९७०/- (अ र  
र. .शहा र लाख ऐ या नव हजार नउशे स र  फ ) िन वदा र कमे पे ा २.५% कमी दराने, 

ितवष र. .२४,९९,८९०-/- या माण े तीन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .७४,९९,६७१/- (अ र  
र. . चौ-याह र लाख न या नव हजार सहाशे एकाह र फ ) + GST वेगळा या माणे वकृत 
क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न िन वदा र कमेचे मयादेत काम 
क न घेणेस येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८४६      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .काशा/१/का व/३१/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       मनपा या वाहन दु ती कायशाळा वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/२०१९-२० अ वये 
मनपाकड ल ड या गटातील (जड वाहने) वाहने दु ती करणेकामी ३ वष कालावधीसाठ  एज सी 
िन त करणेबाबत  मे.साहनी ऑटोमोट ह स ह सेस या ठेकेदाराची िन वदा र. .२,३५,२४,६७५/- 
(अ र  र. .दोन कोट  प तीस लाख चोवीस हजार सहाशे पं याहतर फ ) ा  दरापे ा ३.७९%कमी 
िन वदा दराने, तीन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२,३३,७७,७१७/- (अ र  र. .दोन कोट  
तेहतीस लाख स याह र हजार सातशे सतरा  फ ) + GST वेगळा या माणे वकृत क न 
िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे 
खचास मा यता देणेबाबत मा.अित.आयु (१) यांची मागणी असली तर , तुत या ऐनवेळ या 
वषयातील िन वदा नोट स .३/२०१९-२०२० मधील वाहव दु ती कर यासाठ  र. .१,४०,००,०००/- 
(अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख फ ) इत या रकमे पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८४७      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/अ-मु य/८२/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/52/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील 
ड .पी. नॉन ड .पी. र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.PARMANAND A. 

KRUPLANI िन.र. .82,49,812/- (अ र  र. . याऐंशी लाख एकोणप नास हजार आठशे बारा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,77,613/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,77,613/- पे ा 27.27% कमी हणजेच 
र. .59,47,578/- + रॉय ट  चाजस र. .8,049/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 
र. .60,19,777/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

ठराव मांक – ६८४८      वषय मांक – ५० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पाप/ु८/का व/१९८/२०२०, द.२०/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (१ ते  १७) 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 सअिधन 
राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८४९      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – ब े ीय 
सुचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांचे प  .ब े/लेखा/५/का व/३५/२०२०, द.२३/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८५०      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.झामाबई बारण े     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ –मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/१३७/२०२०, द.२५/०२/२०२० 
      मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल  सोबतचे प  “अ”(१ ते १४) 
मधील िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 

आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६८५१      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ –मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/१४०/२०२०, द.२५/०२/२०२० 
      मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८-०४/२०१९-२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत कासारवाड  उप वभागातील भाग .२० मधील डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम उ ानातील 
दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणकेामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन वदा 
र. .३३,३१,९३८/- (अ र  र. .तेहतीस लाख एकतीस  हजार नऊशे अडोतीस फ ) पे ा          
-२३.५९% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८५२      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/४८/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/04/2019-20 अ वये भाग .१० राजष  शाहू 
उ ानाचे पून वकास करणेकामी मे. वशाल के पांचाळ   िन.र. .1,66,31,996/- (अ र  र. .एक कोट  
सास  लाख एकतीस हजार नऊशे  शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,62,64,597/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,62,64,597/- पे ा 4% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.28% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .1,56,14,013/- + रॉय ट  चाजस र. .1,78,899/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .1,88,500/- = एकुण र. .1,59,81,412/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८५३      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मुलेप/४/का व/१८/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मु य लेखापर ण कायालयाकडून पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळाचे सन २०१८-२०१९ या आिथक वषातील र. .२४७.०४ कोट  संचलन तूट (Operational 

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

--------- 
ठराव मांक – ६८५४      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/१५/का व/१४१/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभाग यांचेसाठ  लोखंड  बचेस (Public Place 

Seating Chair) खरेद साठ  Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा मांक 
GEM/2019/B/352858 नुसार 06 पा  िन वदाकारांपैक  मे.िनिमती इं जिनअ रंग कॉप रेशन यांचे 
लोखंड  बचेस सा ह यासाठ  ा  झालेले दर र. .2979/- ित नग या माणे एकूण 1500 नग 
बचेससाठ  र. .1,94,68,500/- हे अंदाजप कय दर र. .2,97,67,500/- पे ा 34.59% कमी व लघु म 
आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असून र. .1,94,68,500/- (अ र  पये एक कोट      
चौ-या नव लाख अडूस  हजार पाचशे फ ) चे खचास व मे.िनिमती इं जिनअ रंग कॉप रेशन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८५५      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – ग े ीय   
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा. शासन अिधकार  यांचे प  .ग ेका/०४/का व/६७/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा. शासन अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा.सं दप वाघेरे यांचे दनांक २३/०१/२०२० चे प ानुसार पंपर  वाघेरे गावाम ये जे  
नाग रक सं था र ज नं. महारा /६९२-२०००/पुण)े तसेच जे  नाग रक सघं, पंपर  न दणी 
.महारा  ११२१२ पुणे हे न दणीकृत असुन १९९४ सालापासुन या दो ह  सं था पपंर  गावाम ये 

कायरत आहे.  सदर दो ह  सं थेम ये एकुण १०८० सभासदांनी न दणी केली असुन, सदर 
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सं थेमाफत प रसरातील नाग रकांसाठ  मोफत योगासन वग, आरो य िशबीर, म हला भजनी मंडळ, 
धािमक सामा जक व रा ीय सण व इतर सां कृितक काय म साजरे केले जातात.  आमचे 
कायालयात जे  नाग रक सं थेचे व जे  नाग रक संघातील सभासदांमाफत नवमहारा  व ालय 
जवळ ल कै.यशवंतराव च हाण टेड यम मधील सां कृितक हॉल तर जे  नाग रक संघा या सभासद 
यां याकडुन कापसे यायामशाळा पंपर गाव मधील तळमज यावर ल सां कृितक हॉल वरंगुळा क  
हणुन वापर यास िमळावा या मागणीस मा यता देणेस व  सदर सं थेस नवमहारा  व ालय 

जवळ ल कै.यशवंतराव च हाण टेड यम मधील सां कृितक हॉल नाममा  दराने भाडेत वावर 
दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६८५६      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – इ े ीय, व ुत   
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ ेक/ व/का व/७९/२०२०, द.२४/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ‘इ’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  बोपखेल गावठाणापासुन खडक  बझार पयत होणा-
या िनयोजीत पुला या मागातील अडथळा ठरणा-या म.रा. व. व.कंपनी या उ चदाब व लघुदाब 
उप कर खांब व तारा हल वण ेया कामास र. .१०,००,००,०००/-  इतक   मा.महापािलका सभा सिमती 
ठराव .४१८  द.१५/०८/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत 
आलेली आहे. सदरच े व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करण े व िन वदा 
बन वणेसह कामाची देखरेख करण े इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post 

tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार 
यांची मा.आय़ु  सो.  यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन 
नो. . .EZ/ELE/०९/२०१९-२० द.१६/०१/२०२० अ वये दरप क माग व यात आले आहेत. 
यानुसार मे.िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, मुंबई यांचेकडून ०.८८% (िन वदा पुव ०.४९% व 

(िन वदा प ात ०.३९%) इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाकर ता फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८५७      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – इ े ीय, व ुत   
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ ेक/ व/का व/७७/२०२०, द.२४/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ‘इ’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  च-होली येथील स ह .२५४ ते २२८ पयतचा १२ 
मी र ता वकसीत करणे या कामास र. .३,५०,००,०००/- इतक  मा.महापािलका सभा सिमती ठराव 
.४१८ द.१५/०८/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली 

आहे. सदरचे व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची 
देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी 
लागणार आहेत. याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो.  यां या 
द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. . .EZ/ELE/२०/२०१९-२० 

द.१६/०१/२०२० अ वये दरप क माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.िल म क सलटंट ाय हेट 

िलिमटेड, मुंबई यांचेकडून ०.८८ % (िन वदा पुव ०.४९ % व (िन वदा प ात ०.३९%) इतका लघु म दर ा  

झालेला आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८५८      वषय मांक – ६० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय   
सुचक – मा. आरती च धे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१५९/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .87/1/2019-20 अ वये पवनाथड  ज ा सन 
2019-20 आयोजन करणेचे कामाबाबत मंडप यव था व इतर यव था पुर वणेकामी मे.हरेषकुमार 
रामदास गायकवाड िन.र. .40,67,911/- (अ र  र. .चाळ स लाख सदुस  हजार नऊशे अकरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,67,911/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,67,911/- पे ा 34.00% कमी हणजेच 
र. .26,84,821/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,84,821/- 

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 देणेबाबत मा.सह शहर अिभयंता यांची मागणी असली तर , 

तुत या ऐनवेळे या वषयातील पवनाथड  ज ा सन २०१९-२०२० साठ  मंडप यव था व इतर 
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यव था पुर वणेचे कामास येणा-या ये  खचास मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८५९      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/५२५/२०२०, द.२६/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते १६) मधील 
कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लाग ू अस यास,भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनगारक रा हल या अट स अिधन राहून संबिंधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८६०      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – ह े ीय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे प  .ह ेका/लेखा/का व/२६/२०२०, द.२४/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता( व) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘ अ’ (1 ते 25) 
मधील थाप य वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश 
िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८६१      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – ह े ीय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता( था) यांचे प  .ह ेका/लेखा/का व/२४/२०२०, द.२४/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता( था) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (1 ते 45) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
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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 – ६८६२      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/८/का व/११२/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल (RFP/EOI-1/2019-20) मनपाचे अंतगत मुंबई-पुण ेर यावर ल 

भ  श  चौक येथे न याने होणा–या उ डाण पूल व ेड सेपरेटरचे लाईट व साऊंड शो आकषक काश 

यव था व भ  श  िश पाचे करणेकामी स लागाराची नेमणूक करणेसाठ  (RFP/EOI-1/2019-20) 

माफत दर माग वणेत आहे. अ वये मे.एस.बी.ए.आ कटे टस डझायनस ा.िल. या स  दर ा  

एज सीकडून दरानुसार क प खचाचे १.९५% काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व (RFP/EOI-1/2019-

20) मधील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी ठेवणे आव यक आहे. 

1.       कामाचे नाव:- मनपाचे अंतगत मुंबई-पुणे र यावर ल भ  श  चौक येथे न याने होणा-या 
उ डाण पूल व ेड सेपरेटरचे लाईट व साऊंड शो तसेच आकषक काश 
यव था करणेकामी स लागाराकडून ए ेशन ऑफ इंटरे ट ये ारे दर 

माग वणेबाबत 

2.       कामाची मुदत:-24 month 

3.       RFP/EOI- 1) िस द दैिनकाचे नाव:- दै.लोकमत दै.लोकमंथन दै.िस दांत समाचार    
सा.पुरोगामी वचारांची झुंज 

4.       (RFP/EOI-1)  वकृती द:- ११/९/२०१९ ते ५/१०/२०१९ 

5.       ((RFP/EOI-1) उघड याची दनांक:--   6/12/2019 

6.       स लागार ा  झालेले नाव- मे.एस.बी.ए.आ कटे टस डझायनस ा.िल 

7.       स लागार ा  झालेले दर--. क प खचाचे १.९५% 

        सबब, उपरो  स लागार मे.एस.बी.ए.आ कटे टस डझायनस ा.िल. या स लागाराची, क प 
खचाचे १.९५%, ह  सवात दराची (RFP/EOI-1)  अस याने वकृती करणेबाबत मा.आयु सो यांनी 
द.27/02/2020 रोजी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.एस.बी.ए.आ कटे टस डझायनस ा.िल. 
यांचेकडून वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  (RFP/EOI-1/2019-20) 

मधील अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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



45 
 

ठराव मांक – ६८६३      वषय मांक – ६५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/४८६/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/3/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे पठारेमळा, बुडव ती उव रत भागात मलिन:सारण 
वषयक कामे करणेकामी मे.राज अथमु हस अँड ा सपोट िन.र. .37,47,376/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख स ेचाळ स हजार तीनशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,32,651/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,32,651/- पे ा 27.6% कमी हणजेच र. .27,02,439/- + रॉय ट  चाजस र. .14,725/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/-=एकुण र. .27,17,164/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८६४      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/४८७/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/4/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे काळजेव ती येथील उव रत भागात मलिन:सारण 
वषयक कामे करणकेामी मे.राज अथमु हस अँड ा सपोट िन.र. .37,48,832/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार आठशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,34,608/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,34,608/- पे ा 28.4% कमी हणजेच र. .26,73,979/- + रॉय ट  चाजस र. .14,224/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/-= एकुण र. .26,88,203/- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६८६५      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – ह े ीय, थाप य 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/ह े/का व/२७२/२०१९, द.१५/०६/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ‘ह’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  भाग .२० येथील संत तुकारामनगर येथील 
उपर ते वशेष प तीने वकिसत करण े या कामास अंदाजप क य र. .५,००,००,०००/- इतक  
मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का 
अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपुण अस याने 
भाग .२० येथील संत तुकारामनगर येथील उपर ते वशेष प तीने वकिसत करणेयाकामाचे 

िनयोजन करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त 
मानांकना माणे िनयोजन करण ेव थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करणे व 
िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात 
(post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प 
स लागार यांची शहर अिभयंता यां या द.१५/०५/२०१९ यां या मंजुर नुसार दरसूची 
द.१६/०५/२०१९ ते २३/०५/२०१९ रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे. इ फिनट  
क स ट ंग इं जिनअस यांचेकडून १.६५% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तांिञक या 
आराख या माणे काम क न घेणे, क पा या   दैनं दन कामावर देखरेख करण ेिन वदा िनदशानुसार 
गुणव ा तपासणी करण ेइ िन वदा पुव व िन वदा प ात कामे करण े हे चोखपण ेहोणे आव यक 
आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे होण ेक रता सदर क पास िन वदा पुव व 
िन वदा प ात कामांकर ता क प स लागार नेमण े अ यंत आव यक आहे सदर 
कामांसाठ  मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात कामाकर ता 
नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे . यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व 
स या काह  कामे गती पथावर आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार 
सेवा दलेली आहे यानुसार तां क या काम क न य  जागेवर िनयो जत वेळेत 
अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची सदर कामाकर ता क प 
स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे .सबब, याकामी मे.इ फिनट  क स ट ंग 
इं जिनअस यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा 
कमी दराने (१.६५%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण 
१.६५%, या दराने फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६८६६      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/१६१/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/2/2019-20 अ वये भाग .६ मधील पुणे 
नािशक र या या पुव बाजूस थाप य वषयक सुधारणेची कामे करणेकामी मे.नराळे व णू वठोबा 
िन.र. .30,36,171/- (अ र  र. .तीस लाख छ  तीस हजार एकशे ए काह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,62,431/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,62,431/- पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .20,04,973/- + 
रॉय ट  चाजस र. .27,530/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,210/- = एकुण र. .20,78,713/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८६७      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/१६०/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/4/2019-20 अ वये भाग .६ मधील 
यायामशाळा, आरो य कायालय, दवाखाना इमारत इ.इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.नराळे व णू वठोबा िन.र. .30,38,480/- (अ र  र. .तीस लाख अडोतीस हजार चारशे ऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,66,967/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,66,967/- पे ा 27.55% कमी हणजेच 
र. .21,49,568/- + रॉय ट  चाजस र. .20,403/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .51,110/- = एकुण 
र. .22,21,081/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
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पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६८६८      वषय मांक – ७० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – उ ान  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/१४१/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालय या ठकाणी 
१. युरेटर या अिभनामाचे पदावर दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) 
२.पशुवै क  या अिभनामाचे पदावर दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) 
माणे मानधनावर िनयु  करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

--------- 
ठराव मांक – ६८६९      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१६९/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 4) 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 – ६८७०      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१६८/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत 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 करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८७१      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – ड े ीय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/३/का व/४६/२०२०, द.२७/०२/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल आरो य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 1) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ६८७२      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – ह े ीय 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ह ेका/लेखा/का व/२८/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा कामां या 
सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 7) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 

आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६८७३      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/१७०/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/3/2019-20 अ वये भाग .६ मधील पुणे 
नािशक र या या पुव र यांचे ख डे व चर खड मु माने व बी बी एम प दतीने बुज वणेकामी 
मे.एच.ए.भोसले िन.र. .30,42,454/- (अ र  र. .तीस लाख बेचाळ स हजार चारशे चोप न फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,14,991/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,14,991/- पे ा 33.25% कमी हणजेच 
र. .19,45,756/- + रॉय ट  चाजस र. .78,953/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .48,510/- = एकुण 
र. .20,73,219/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

--------- 
ठराव मांक – ६८७४      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/७३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/73/04/2019-20 अ वये भाग ं .२१ 
पंपर  येथील आर ण ं .१६२ वकिसत करणेकामी (खेळाचे मैदान) बी.पी.सांगळे क शन ा. 
िल. िन.र. .2,49,83,001/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणप नास लाख याऐंशी हजार एक फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,40,80,832/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,40,80,832/- पे ा 16.61% कमी हणजेच 
र. .2,00,81,006/- + रॉय ट  चाजस र. .6,31,449/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,70,720/- = एकुण 
र. .2,09,83,175/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८७५      वषय मांक – ७७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-म/ु४५/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       भाग .४ बोपखेल म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी िन वदा नोट स मधील 
मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक 3573 दनांक 05/11/2018 म ये खालील माणे ुट  
िनदशनास आ या आहेत. "मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/5/2018-19 अ वये 
भाग .४ दघी म ये ठक ठकाणी पे हंग लाँक बस वणेकामी मे.सागर क शन 

िन.र. .41,76,298/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख शहा र हजार दोनशे अ ठया नव फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,74,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,74,241/- पे ा 12.60% कमी हणजेच 
र. .35,60,887/- + रॉय ट  चाजस र. .69,257/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,800/- = 
एकुण र. .36,62,944/- 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". 
उपरो  ठरावाम ये खालील माणे दु ती करणे आव यक आहे.       
“मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/05/2018-19 अ वये भाग .४ बोपखेल म ये 
ठक ठकाणी पे हंग लाँक बस वणेकामी मे.सागर क शन िन.र. .41,65,197/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख पास  हजार एकशे स या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,63,140/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,63,140/- पे ा 12.60% कमी हणजेच र. .35,51,184/- + रॉय ट  
चाजस र. .69,257/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,800/- = एकुण र. .36,53,241/- 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.”अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८७६      वषय मांक – ७८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ग मु यालय 

सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/७४/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/64/05/2019-20 अ वये . .२४ 
मधील ग यांम ये काँ ट करण करणे कामी मे.एस एस साठे िन.र. .8,07,55,978/- (अ र  र. . 
आठ कोट  सात लाख पंचाव न हजार नऊशे अ ठेह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .7,95,93,168/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदरकाम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,95,93,168/- पे ा 10% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-

20 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 14.89% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,16,33,851/- + रॉय ट  चाजस र. .8,39,560/- मटे रयल 
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टे ट ंग चाजस र. .3,23,250/- = एकुण र. .7,27,96,661/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८७७      वषय मांक – ७९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/४/का व/१५२/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८-०५/२०१९-२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत कासारवाड  उप वभागातील भाग .३० मधील िसंतागन उ ानात डेकोरे ट ह 
पोल,एल.ई.ड . दवे बस वणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी  मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन वदा 
र. .४०,०१,६०६/- (अ र  र. .चाळ स लाख एक हजार सहाशे सहा फ ) पे ा -२३.५१% कमी या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू 
व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८७८      वषय मांक – ८० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/५०१/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/74/2019-20 अ वये भाग .२६ 
क पटेव ती वाकड प रसरात मलिनःसारण यव थेत सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.सुिमत 
क शन िन.र. .62,52,501/- (अ र  र. .बास  लाख बाव न हजार पाचशे एक फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,38,322/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,38,322/- पे ा 22.33% कमी हणजेच 

र. .48,45,305/- + रॉय ट  चाजस र. .14,179/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .48,59,484/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

--------- 
ठराव मांक – ६८७९      वषय मांक – ८१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१७१/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/1/2019-20 अ वये भाग .२० संत 
तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम.हॉ पटल येथे चाण य कायालया या वरती द ुस-या मज याचे 
व तार करण करणे व न वन अ ावत शवागृह इमारत बांधणेकामी मे.ए.आर.नायडू 
िन.र. .10,16,18,420/- (अ र  र. .दहा कोट  सोळा लाख अठरा हजार चारशे वीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .10,13,88,770/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .10,13,88,770/- पे ा 12.65% कमी हणजेच 
र. .8,85,63,091/- + रॉय ट  चाजस र. .92,913/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,29,650/- = एकुण 
र. .8,88,85,654/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

--------- 
ठराव मांक – ६८८०      वषय मांक – ८२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/५/का व/१६९/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.   Ele/Ho/A/48/1/2018-19 अ वये भाग मांक 9, 

संभाजीनगर येथील बड हॅली येथे लेझर शोसाठ  आव यक कामे करणेकामी  मे. रप स इं जिनअर ंग 
ा.िल. िन.र. .10,69,55,172/- (अ र  र. .दहा कोट  एकोणस र लाख पंचाव  ा हजार एकशे बहा र 
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फ )  पे ा 6.44% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .10.00.67.259/-  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 
मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८८१      वषय मांक – ८३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/२००/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       महापािलकेचे दवाखाने/ णालयांना आव यक Inj.Anti Rabies Vaccine 1ml I.D.कर ता 
चाल ू ई-िन वदा नोट स .१६/१/२०१८-२०२० अ वये ा  िन वदा लघु म दराने थािनक व ते 
मे.चेतन मे डकल अँड जनरल टोअस, िचंचवड यांचेकडून आव यकतेनुसार 10000 Vials र. .२८३.५० 
+ GST ती हायल या दराने पुढ ल १ वषासाठ  थेट प तीने करारनामा क न खरेद  कर यास व 
यापोट  येणा-या र. .२८,३५,०००/- + GST खचास मनपा अिधिनयम अनुसूिच ड कारण 

५(२)(२) नुसार मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८८२      वषय मांक – ८४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५०३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/138/2019-20 अ वये भाग .२३ 
थेरगाव येथील पवारनगर, पडवळनगर व थेरगाव मधील इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक  

सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव क शन िन.र. .44,99,901/- 

(अ र  र कम पये च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,822,15/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,82,215/- पे ा 30.05% कमी हणजेच र. .31,35,309/- + रॉय ट  
चाजस र. .17,686/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,52,995/- पयत काम क न 
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घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८८३      वषय मांक – ८५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५०५/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/82/2019-20 अ वये वाड ः२६ पंपळे 
िनलख, वशालनगर, क पटे व ती पर सर येथील ेनेज लाईन व चबसची करकोळ देखभाल व 
द ु ती करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .37,50,000/- (अ र  र. .सदोतीस लाख प नास हजार 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,39,726/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,39,726/- पे ा 29.55% कमी 
हणजेच र. .26,34,637/- + रॉय ट  चाजस र. .10,274/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .26,44,911/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

--------- 
ठराव मांक – ६८८४      वषय मांक – ८६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५०४/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/137/2019-20 अ वये भाग .२३ 
थेरगाव गावठाण, धनगरबाबा मं दर प रसर व थेरगाव मधील इतर प रसरातील  जलिनःसारण 
वषयक  सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव क शन 
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िन.र. .44,99,922/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे बावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,82,327/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,82,327/- पे ा 30.05% कमी हणजेच 

र. .31,35,388/- + रॉय ट  चाजस र. .17,595/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .31,52,983/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

--------- 
 
ठराव मांक – ६८८५      वषय मांक – ८७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१७२/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/9/2019-20 अ वये भाग .३१ मधील फेमस 
चौक ते शिन मं दर र ता UTWT प दतीने वकिसत करणेकामी मे.वैदेह  क शन 
िन.र. .4,08,82,237/- (अ र  र. .चार कोट  आठ लाख याऐंशी हजार दोनशे सदोतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,02,75,681/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,02,75,681/- पे ा 23.57% कमी हणजेच 
र. .3,07,82,703/- + रॉय ट  चाजस र. .3,54,905/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,51,650/- = एकुण 
र. .3,13,89,258/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणते यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – ६८८६      वषय मांक – ८८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१७३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/8/2019-20 अ वये भाग .९ मधील 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते नेह नगर हॉक  टे डयम चौकापयत या र याचे ठक ठकाणी खराब 
झाले या भागाचे डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .1,34,92,825/- (अ र  
र. .एक कोट  चौतीस लाख या नव हजार आठशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .1,30,54,519/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,30,54,519/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .86,17,288/- +रॉय ट  
चाजस र. .3,69,406/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .90,55,594/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८८७      वषय मांक – ८९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/३०६/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/3/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता 
भाग .१८ मधील मोरया हॉ पटल ते यशोपुरम ज पंपर  िचंचवड िलंक रोड अबन  ट 
डझाईन नुसार वकिसत करणेकामी मे.एस.के.येवले अ ड कं. िन.र. .11,95,22,894/- (अ र  र. . 
अकरा कोट  पं या णव लाख बावीस हजार आठशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .11,89,46,541/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,89,46,541/- पे ा 4.16% कमी हणजेच र. .11,39,98,365/- + 
रॉय ट  चाजस र. .4,26,403/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,49,950/- = एकुण र. .11,45,74,718/- 

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 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणते यावी. 

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

ठराव मांक – ६८८८      वषय मांक – ९० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/७७/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/64/04/2019-20 अ वये . .२१  
पंपर  येथील एच.बी. लॉक व इतर प रसरातील र यांचे काँ ट करण करणे कामी मे.आर एम के 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .8,30,72,898/- (अ र  र. .आठ कोट  तीस लाख बहा र हजार आठशे 

अठया नौ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,21,75,982/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,21,75,982/- पे ा 
17.09% कमी हणजेच र. .6,81,32,107/- + रॉय ट  चाजस र. .6,72,415/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,24,500/- = एकुण र. .6,90,29,022/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे 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. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८८९      वषय मांक – ९१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/७६/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/64/03/2019-20 अ वये भाग .२३ 
मधील थेरगाव गावठाण प रसरातील अंतगत ग यांचे काँ ट करण करणेकामी (सन २०१९-२० साठ ) 
मे.आर.एम.के.इ ा चर ा.िल. िन.र. .12,25,16,807/- (अ र  र. .बारा कोट  पंचेवीस लाख सोळा 
हजार आठशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,22,43,770/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,22,43,770/- 

पे ा 22.21% कमी हणजेच र. .9,50,93,429/- + रॉय ट  चाजस र. .59,787/- मटे रयल टे ट ंग 
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चाजस र. .2,13,250/- = एकुण र. .9,53,66,466/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८९०      वषय मांक – ९२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/२९२/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       र ते सुर ा व शा ीय ीने अ यासक न उपाययोजना सुच वणेसाठ  द ली इं ट ेटेड 
म ट मोडल ा सपोट िस टम (ड आयएमट एस) या सं थेने व वध िशफारसीचा अंतभाव क न 
र ता सुर ा संदभात मा. यायमुत  ी.राधाकृ णन (िनवृ ) यां या अ य तेखाली उ च तर य 
सिमतीस अहवाल सादर केला होता. उ च तर य सिमतीने अहवालातील िशफारसी वकार या असुन 
याचे अंमलबजावणी भा वपणे हो यासाठ  नागर  थािनक वरा य सं थे या पर सरातील 

र यांबाबत उपाययोजना करणे आव यक आहे. याबाबत मा.उपसिचव महारा  शासन यांचे कड ल 
द.१९ नो हबर २०१८ चे प ा वये वषयाबाबत कळ वले आहे. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड मनपा 
काय े ातील वकास आराख यातील वकिसत केले या १८.०० मी. व यावर ल ं द या र यावर ल 
अपघात वण े ाचे सुर तते या ीने काह  उपाय योजना करणे आव यक आहे. यासाठ  सदर 
र यांचे ‘रोड से ट  ऑड ट’ करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड मनपामाफत आय.आय.ट . मुंबई, 

पंपर  िचंचवड अिभयां क  महा व ालय, आकुड -पुणे व अिभयां क  महा व ालय पुणे (COEP) यांना 
द.०७/०५/२०१९ चे प ा वये ‘रोड से ट  ऑड ट’ करणेसाठ  कळवुन यांचेकडुन दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड अिभयां क  महा व ालय, आकुड -पुण,े आय.आय.ट . मुंबई 
यांचे दर ा  झाले असुन यांचा तपिशल खालील माणे आहे. अिभयां क  महा व ालय पुणे 
यांचेकडुन दर ा  झाला नाह . अ. . सं थेचे नाव दलेला दर ित क.मी.र. . १ पंपर  िचंचवड 
कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग आकुड  २५,०००/-+लागु कर २ IIT मुंबई Phase-I + Phase II ४०,०००/-
+लागु कर + ५०,०००/-+लागु कर एकुण ९०,०००/-+लागु कर पंपर  िचंचवड कॉलेज ऑफ इं ज. 
आकुड  ह  एक थािनक सं था असुन यांचा दलेला र. .२५,०००/-+लागु कर ित क.मी. इतका 
दर हा लघु म अस याने तो वकृत करणेस हरकत वाटत नाह . तर  पंपर  िचंचवड शहरातील 
मु यर यांचे अपघात वण े ात सुर तते या ीने ‘रोड से ट  ऑड ट’ करणेकामी 
र. .२५,०००/- + लाग ु कर ित क.मी. दराने कर यास तयार  दश वणा-या पा ताधारक 

मा यता ा  सं थेची नेमणुक करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
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पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६८९१      वषय मांक – ९३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/२९१/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       थाप य बीआरट एस वभागामाफत िनगड  ते दापोड  र यापयतचा वकास आराख यातील 
र ता बी.आर.ट .एस.कॉर डॉर JnNURM अंतगत वकिसत कर यात आला आहे. या र यावर H.A. 

कंपनी जवळ हल या वाहनांना र ता ओलांडनेसाठ  सब-वे केलेला आहे. सदर सब-वे या दो ह  
बाजुस मोक या जागा तयार झाले या आहे. या मोक या जागांचा स थतीत काह ह  वापर होत 
नाह . सदर मोक या जागेचे सुशोिभकरण करणे कामी मनपाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात 
वशेष योजना या लेखािशषाअंतगत पान .४६ अ. .११७ वर र. .५०,००,०००/- इतक  तरतुद 

करणेत आलेली आहे. सदर िनयो जत कामा या अनुषगांने पर सर सुशोिभकरण करणेसाठ  

वा तु वशारद यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. याबाबत भाग .२० या मा.नगरसद यांनी 
वषयां कत मोक या जागेचे सुशोिभकरण करणेचे काम करणे बाबत वारंवार पाठपुरावा कर त आहेत. 
सदर कामी मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर ल आक टे ट यांची नेमणुक करणे कामी कोटेशन नोट स 
मांक थाप य/BRTS/55/2019-2020 द.११/११/२०१९ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 

वेबपोटलवर िस द करणेत आली होती. यास खालील त यात नमुद माणे िन वदा ा  झा या 
आहेत:-  

SR. 
NO. 

NAME OF 
CONSULTANT 

UNIT % 
PER 

WORK 

CATEGORY OF 
CONSULTANT 

ITEM 
RATE % 

WITHOUT 
GST 

 

1 SHELLSPACE 
ARCHITECTURE 

1.75 II 1.75 YES L1 

2 NUJSHIL 
ARCHITECTS 

2.00 II 2.00 YES L2 

3 ORIGIN ASSOCIATES 2.00 II 2.00 YES L2 
 

          
वर ल बाबीं या अनुषंगाने मे.SHELLSPACE ARCHITECTURE यांनी यांचे द.18/11/२०१९ चे 

प ा वये सवात कमी दर सादर केला आहे. वषयांक त कामासाठ  मे.SHELLSPACE 

ARCHITECTURE यांना वा तु वशारद व क प यव थापन स लागार (PMC) याकामी 1.75% फ  
(without GST) अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८९२      वषय मांक – ९४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/२८८/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       बोपखेल गावासाठ  दापोड  येथुन सीएमई ह तून जाणारा र ता मा. उ च यायालया या 
आदेशा वये द.१३/०५/२०१५ रोजी बंद कर यात आला. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
यापुव  सुचव या माणे मुळा नद वर ल पुल ते खडक तुन जाणारा एल फ टन रोड वाया टँक रोड हा 
र ता प या व पात कर या या अनुषंगाने या वभागामाफत सव ण कर यात आले. प का र ता 
व पूल बांध याचा ताव या कामासाठ  थापन झाले या बोड ऑ फस या व वध बैठकांनंतर अंितम 
कर यात आला व द.०५/१०/२०१६ रोजी अंितम ताव बोड ऑ फसर यां यासमोर ठेव यात आला. 
ी.राज  पवार, डफे स इ टेट ऑ फसर, पुणे सकल, पुणे यांनी यांचे जा. .१/६०७/ बोपखेल/२/ 

७६, द.०४/०१/२०१९ महापािलकेमाफत सादर कर यात आले या अंितम तावास सपल 
अॅ ोवल दे यात आलेली असून ते सदर प ात नमूद केले या व वध अट ं या अधीन आहे असे 
कळ वले आहे. याम ये ामु याने पुलासाठ  आव यक असणार  १६,१२२.०० वग मी. जागे या 
बद यात जागा उपल ध क न देणे याची कंमत र. .२५,८१,५१,२००/- एवढे असेल ह  मुख अट 
व या यित र  र याचे बांधकाम म ये येणारे संर ण खा याची व वध गाळे सीमा िभंत तसेच 
झाडे यांचे बाबत व वध अट ंचा अंतभाव कर यात आला आहे. या अट ंचा वचार क न व वध 
कामांसाठ  येणा या खचासाठ  र. .४,२६,००,०००/- एव या रकमे या खच मा. थायी सिमती ठराव 
.३३०२ द.०९/१०/२०१८ अ वये मा यता घे यात आलेली आहे. दर यान या काळात मा. उ च 
यायालय मुंबई यां यासमोर लं बत दावा .१०९१५/२०११ व १०५५/२०१७ मा. उ च यायालय 

यांचे द.२८/०१/२०१९ या आदेशा वये द.२०/०७/२०१९ रोजी वषयां कत कामाचा कायरंभ आदेश 
मे.ट  अँड ट  इ ा.िल. यांना दे यात आला आहे व मनपा ह तील काम गतीपथावर आहे. 
ी.राज  पवार, र ा संपदा अिधकार  पुणे मंडळ, पुणे यांनी यांचेकड ल डफे स इ टेट ऑ फसर, पुणे 

सकल, पुण ेयांनी यांचे कड ल प  .१/६०७/बोपखेल/१११/३७ द.१३/०१/२०२० अ वये वषयां कत 
पुलाचे कामाम ये अडथळा ठरणार  ५०२ झाडे काढणेसाठ  र. .६२,९७,५७६/- एवढ  र कम र ा 
संपदा अिधकार , पुण,े मंडल पुणे यांचे कायालयाकडे यांचे खाते The Office of the DEO Pune 

Circle,खाते .11099450341, State Bank Of India, मु य शाखा, पुणे या खा याम ये झाडांची कंमत 
हणुन भरणेत यावी. तसेच या झाडांचे बद यात २५१० झाडे, संर ण वभाग सांगेल या जागेत 

लावणेत यावीत असे कळ वले आहे. उपरो  नमुद झाडांची कंमत र ा संपदा अिधकार  यांचे कडे 
जमा करणेसाठ  व २५१० झाडे लावणेचा तावास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक 
आहे. मनपा अंदाजप क २०१९-२० पा. .४२ अ. .३४ वर ल ‘बोपखेल गावासाठ  मुळा नद वर पुल 
बांधण’े या कामावर ल उपल ध र. .५,००,००,०००/- एव या तरतुद  मधुन सदरचे झाडांची कंमत 
अदा करणे श य आहे. तर  र. .६२,९७,५७६/- इतक  र कम The Office of the DEO, Pune Circle 

खाते .11099450341, State Bank of India, मु य शाखा पुणे यांचे नावे महारा  महापािलका 
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अिधिनयम ५(२)(२) नुसार फॉम न.ं२२ अ वये थेट प द ने कारारनामा न करता अदा करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८९३      वषय मांक – ९५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/४६/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/05/2019-20 अ वये भाग .७ च-होली 
येथील साईनाथ कॉलनी, अ यनगर प रसरातील र ते वकसीत करणेकामी मे.ब हरट दस 
िन.र. .7,31,80,833/- (अ र  र. .सात कोट  एकतीस लाख ऐंशी हजार आठशे तेहतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,20,53,746/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,20,53,746/- पे ा 4% कमी दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन 2019-20 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 

10.14% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .6,91,71,596/- + रॉय ट  
चाजस र. .7,73,837/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,53,250/- = एकुण र. .7,02,98,683/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८९४      वषय मांक – ९६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/४७/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/03/2019-20 अ वये भाग .३ मोशी येथील 
मोरया कॉलनी फाितमानगर, खा देशनगर, संत ाने र नगर इ. ठकाणचे र ते अ यावत प दतीने 
वकिसत करणेकामी मे. ी गणेश क शऩ िन.र. .16,64,94,103/- (अ र  र. .सोळा कोट  चौस  
लाख चौ-या णव हजार एकशे तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .16,44,53,664/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .16,44,53,664/- पे ा 3.43% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 
चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.02% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .15,88,12,903/- + रॉय ट  चाजस र. .15,22,939/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .5,17,500/- = एकुण र. .16,08,53,342/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६८९५      वषय मांक – ९७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/४८/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/06/2019-20 अ वये भाग .३ येथे १८ 
मी. ड.पी. र ता वकिसत करणेकामी (डुडुळगाव स.नं.216 ते 212) मे.एच.सी.कटा रया 
िन.र. .12,45,92,641/- (अ र  र. .बारा कोट  पंचेचाळ स लाख या णव हजार सहाशे ए केचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,09,18,477/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,09,18,477/- पे ा 3.99% 

कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 10.06%  ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच   
र. .11,60,93,830/- + रॉय ट  चाजस र. .32,78,464/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,95,700/- = 

एकुण र. .11,97,67,994/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६८९६      वषय मांक – ९८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/बीआरट एस/९०/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .76/01/2019-2020 अ वये भ  श  चौक 
िनगड  येथील फुटपाथ माट अबन ट डझाईन नुसार वकसीत करणे कामी मे.एस.ड .द डकर 
िन.र. .2,03,28,683/- (अ र  र. .दोन कोट  तीन लाख अ ठावीस हजार सहाशे याऐंशी  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,96,73,896/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,96,73,896/- पे ा 2.10% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 6.55% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .1,92,60,744/- + 
रॉय ट  चाजस र. .3,05,357/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,49,430/- = एकुण र. .1,99,15,531/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८९७      वषय मांक – ९९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/बीआरट एस/९२/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/01/2019-2020 अ वये के.एस.बी.चौक येथील 
अ णासाहेब पाट ल पुतळा थानांतर करणे व यानुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस.एस.साठे 
िन.र. .1,72,24,001/- (अ र  र. .एक कोट  बहा र लाख चोवीस हजार एक फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,65,94,333/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,65,94,333/- पे ा 15.30% कमी दराने िन वदा ा  

झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 16.26% ने 
कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .1,40,55,400/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,79,158/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,50,510/- = एकुण र. .1,46,85,068 /- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
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तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६८९८      वषय मांक – १०० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य मु यालय 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ईड लूएस/९१/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/02/2018-2019 अ वये दापोड  येथील महा मा 
फुले नगर झोपडप ट तील र याने बािधत होणा या झोपडप ट  धारकांचे पुनवसन कर यासाठ  
प ाशेड तयार करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.यश कत  डे हलपस आ ण कॉ ॅ टर 
िन.र. .2,36,94,345/- (अ र  र. .दोन कोट  छ ीस लाख चौ-या नव हजार तीनशे पंचेचाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .2,32,65,870/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,32,65,870/- पे ा 10.00% कमी 
हणजेच र. .2,09,39,283/- + रॉय ट  चाजस र. .4,05,421/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,054/- 

= एकुण र. .2,13,67,758/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव माकं – ६८९९      वषय मांक – १०१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – म.भा.सा.वै कय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       मनपा या प रसरातील णालये व इतर संल न(मनपासह) जैव वैदयक य सं था मधून 
िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची याबाबतचा कायदा, िनयम व मागदशक सुचना या 
गो ीं या यो य या अंमलबजावणे बाबत गा ंिभयाने वचार करणे आव यक आहे.   या सव बाबींचा 
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वचार करता मोशी येथे जैव वैदयक य घनकचरा व हेवाट चा Plant थलांतर त कर यासाठ  
M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. Ltd.,  यांनाच करारनामा अट .२२ नुसार चाल ू Terms वर नवीन 
Plant  थापन क न संचालन पुढ ल १५ वष करावे क  न याने िन वदा काढावी ?  याबाबत वचारणा 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२ (ब) नुसार सोबत जोडले या प -अ, ब, क व ड 
चे अवलोकन क न मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील 
काम मे.पा को इ हायरमटल सो युशन ा.िल. यांचे कडून अट .२२ नुसार चालू Terms वर नवीन 
Plant थापन क न पुढ ल १५ वष संचालन करणेस मा यता देणकेामी मा.महापािलकासभेकडे 
िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांमत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलकासभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ६९००      वषय मांक – १०२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – उ ान 

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/८३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे िन वदा नोट स .१९/बाब .१/२०१७-१८ अंतगत मनपाचे व वध काय मासाठ  
हार, फुले, नारळ, गु छ इ.सा ह य पुर वणेचे ठेकेदार मे.ल मी लॉवस अँ ड डेकोरेशन या कामाची 
मुदत ३१/०३/२०२० अखेर आहे. मुळ िन वदा  रकमेनुसार संबंिधत ठेकेदारास नो हबर अखेर बल 
अदा करणेत आलेले आहे. उवर त चार म हने कालावधीसाठ  र. .५,००,०००/- खच अपे त आहे व 
द.०१/०४/२०२० ते ३१/०५/२०२० पयत दोन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस याकामी 
र. .२,५०,०००/- खच येणार असुन याकामी असे एकुण र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख 
प नास हजार फ ) चे खचास अथवा य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९०१      वषय मांक – १०३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१७०/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/12/1/2019-20 अ वये क  े ीय 
कायालय तगत म येवत  भांडार, व वध इमारतीम ये CCTV यं णा बस वणेकामी(2019-20)  

मे. फिन स इ ा टक स िन.र. .89,28,564/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख अ ठावीस हजार 
पाचशे चौस  फ )  पे ा 2%  कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .87,49,993/-  पयत 
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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 मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६९०२      वषय मांक – १०४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१७१/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/10/1/ 2019-20 अ वये क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ मधील देहू आळंद  र ता ते वडाचा मळा १८ मीटर न याने होणा-या ड .पी. 
र यावर दवाब ीची यव था करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी (२०१९-२०)  मे.सुमी इले क स 
स ह सेस िन.र. .1,33,85,798/- (अ र  र. .एक कोट  ते ीस लाख पं याएशी हजार सातशे अ या नव 
फ )  पे ा 17.2% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,10,83,441/-  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 करण े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 
मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९०३      वषय मांक – १०५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ग मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/७८/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/64/02/2019-20 अ वये भाग .२१ 
पंपर  गावठाण व प रसरातील र यांचे काँ ट करण करणेकामी मे.आर.एम.के.इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .4,16,21,044/- (अ र  र. .चार कोट  सोळा लाख एकवीस हजार चौरेचाळ स फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,12,85,813/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,12,85,813/- पे ा 22.21% कमी हणजेच 
र. .3,21,16,234/- + रॉय ट  चाजस र. .1,90,981/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,44,250/- = एकुण 
र. .3,24,51,465/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६९०४      वषय मांक – १०६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१७५/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/5/2019-20 अ वये भाग .०८ म ये 
ठक ठकाणी आव यकते नुसार हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल माथरानी 
क . ा.िल. िन.र. .4,06,74,829/- (अ र  र. .चार कोट  सहा लाख चौ-याह र हजार आठशे 
एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,06,01,079/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,06,01,079/- पे ा 23.32% 

कमी हणजेच र. .3,11,32,907/- + रॉय ट  चाजस र. .5,39,565/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .73,750/- = एकुण र. .3,17,46,222/- 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 बधंनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९०५      वषय मांक – १०७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/१७४/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/10/2019-20 अ वये भाग .९ मधील 
मासुळकर कॉलनी प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.पुनम 
ए टर ायझेस िन.र. .74,99,997/- (अ र  र. . चौ-याह र लाख न या नव हजार नऊशे स या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,77,505/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,77,505/- पे ा 34.72% कमी 
हणजेच र. .48,16,035/- +रॉय ट  चाजस र. .9,512/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,12,980/- = 

एकुण र. .49,38,527/- 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 लाग ू

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९०६      वषय मांक – १०८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 

सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/५१/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/02/2019-20 अ वये भाग .८ मधील 
ता यात आले या जागेवर वरंगुळा क  बांधणेकामी मे.यशक असोिसएटस िन.र. .2,82,14,964/- 

(अ र  र. .दोन कोट  याऐंशी लाख चौदा हजार नऊशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,78,04,064/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,78,04,064/- पे ा 13.78% कमी हणजेच र. .2,39,72,664/- + 
रॉय ट  चाजस र. .2,77,000/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,339,00/- = एकुण र. .2,43,83,564/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
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ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६९०७      वषय मांक – १०९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/३०७/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/2/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता 
भाग .१८ म ये चापेकर चौक ते मोरया हॉ पटल पयतचा र ता अबन ट डझाईन नुसार 
वकिसत करणेकामी मे.रािधका कं शन िन.र. .7,25,47,262/- (अ र  र. .सात कोट  पंच वस 
लाख स ेचाळ स हजार दोनशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .7,19,73,005/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .7,19,73,005/- पे ा 19.90% कमी हणजेच र. .5,76,50,377/- + रॉय ट  चाजस र. .4,26,107/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,150/- = एकुण र. .5,82,24,634/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६९०८      वषय मांक – ११० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/अ-मु य/८४/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/02/2019-20 अ वये आकु ड स.नं.१७३ पै    
(िस.स.नं.४६६१ प)ै येथील कोहली वखार जवळ ल १८,०० मीटर ड .पी.र ता वकिसत करणेकामी 
M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .4,58,34,538/- (अ र  र. .चार कोट  अ ठाव न लाख 
चौतीस हजार पाचशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,48,03,796/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .4,48,03,796/- पे ा 28.08% कमी हणजेच र. .3,22,22,890/- + रॉय ट  चाजस 
र. .9,09,541/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,21,200/- = एकुण र. .3,32,53,631/- पयत काम क न 
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घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६९०९      वषय मांक – १११ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१७६/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/2/2019-20 अ वये भाग .२ बो-हाडेवाड  
वनायकनगर, मोशी येथे छ.संभाजी महाराज व सरसेनापती हंबीरराव मो हते यांचा पुतळा उभारणे 
कामी अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .12,47,47,636/- (अ र  र. .बारा 
कोट  स ेचाळ स लाख स ेचाळ स हजार सहाशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .12,23,57,577/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,23,57,577/- पे ा 0.50% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
2019-20 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.04% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .12,17,45,789/- + रॉय ट  चाजस र. .23,64,659/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .25,400/- = एकुण र. .12,41,35,848/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६९१०      वषय मांक – ११२ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 

सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/बीआरट एस/९७/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/01/2019-2020 अ वये डांगे चौक ते बला 
हॉ पीटल थेरगाव या र याचे फुटपाथवर रंगीत पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. मुत  क शन 
िन.र. .1,24,53,431/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख ेप न हजार चारशे एकतीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,22,17,003/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,22,17,003/- पे ा 33.90% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे.  र. .80,75,439/- + रॉय ट  चाजस र. .1,60,179/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .76,250/- = एकुण र. .83,11,868/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६९११      वषय मांक – ११३ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 

सुचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/बीआरट एस/९५/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/02/2019-2020 अ वये नािशक फाटा ते वाकड 
या 45.00 मी बीआरट एस र याचे डांबर करण करणेकामी मे.रािधका क शन 
िन.र. .2,07,38,094/- (अ र  र. .दोन कोट  सात लाख अडतीस हजार चौ-या नव  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,06,88,331/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,06,88,331/- पे ा 32.52% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे.  र. .1,39,60,486/- + रॉय ट  चाजस र. .18,063/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .31,700/- = एकुण र. .1,40,10,249/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९१२      वषय मांक – ११४ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 

सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/बीआरट एस/९६/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/03/2019-2020 अ वये केएसबी चौक ते देहु 
आळंद  र यापयत या र याचे पॅचवक प दतीने डांबर करण करणे व थाप य वषयक दु तीची 
कामे करणे कामी मे.रािधका क शन िन.र. .2,07,55,954/- (अ र  र. .दोन कोट  सात लाख 
पंचाव न हजार नऊशे चोप न  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .2,06,83,765/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2,06,83,765/- पे ा 32.52% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे.1,39,57,405/- + 
रॉय ट  चाजस र. .14,540/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .57,650/- = एकुण र. .1,40,29,595/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९१३      वषय मांक – ११५ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/का व/९४/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 1) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९१४      वषय मांक – ११६ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/का व/७९/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/81/01/2019-20 अ वये भाग .२९ 
पंपळे गुरव मधील उव रत र यांचे काँ ट करण करणेकामी मे.वैदेह  क शन  

िन.र. .6,64,69,077/- (अ र  र. .सहा कोट  च स  लाख एकोणस र हजार स ेह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,61,72,995/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,61,72,995/- पे ा 25.57% कमी हणजेच 
र. .4,92,52,560/- + रॉय ट  चाजस र. .75,190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,20,893/- = एकुण 
र. .4,95,48,643/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

--------- 
ठराव मांक – ६९१५      वषय मांक – ११७ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/का व/८०/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/81/03/2019-20 अ वये भाग .२९ 
पंपळे गुरव येथील गगो ीनगर, वजयनगर, भालेकरनगर, साईनाथनगर, तुळजाभवानी नगर, सुवण 
पाक गु द नगर, पंचर नगर व इतर उव रत प रसरातील र ते अ यावत प दतीने वकसीत 
करणेकामी मे.वैदेह  क शन  िन.र. .6,63,41,946/- (अ र  र. .सहा कोट  ेस  लाख एकेचाळ स 
हजार नऊशे शेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,56,54,099/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .6,56,54,099/- पे ा 25.57%  कमी हणजेच र. .4,88,66,346/- + रॉय ट  चाजस र. .5,46,047/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,41,800/- = एकुण र. .4,95,54,193/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९१६      वषय मांक – ११८ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – कर आकारणी व करसंकलन 

सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .कर/मु य/३/का व/२७१/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       रा ीय वधी सेवा ािधकरण,नवी द ली आ ण महारा  रा य वधी सेवा ािधकरण, मुंबई 
यांनी दले या िनदशानुसार थक त िमळकतकर वसुली बाबत द.१४/१२/२०१९ रोजी उदू  मा यिमक 
व ालय आकुड , पुणे येथे रा ीय लोकअदालत आयो जत कर यात आलेली होती.सदर ठकाणी 
उप थत यायालयीन, पोलीस तसेच मनपा अिधकार /कमचार  यांचेकर ता करणेत आले या भोजन 
यव थेपोट  करणेत आले या खचाचे र. .३७,०४०/- (जीएसट  स हत) (अ र  र. .सदोतीस हजार 
चाळ स फ ) चे बील अदायगीस काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९१७      वषय मांक – ११९ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१७८/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/2/2019-20 अ वये पंपर  येथील 

कै.अ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फिनचर व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.िस दनाथ काप रेशन िन.र. .4,23,02,973/- (अ र  र. .चार कोट  तेवीस लाख 
दोन हजार नऊशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,22,60,873/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,22,60,873/- पे ा 24.60% कमी हणजेच र. .3,18,64,698/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,100/- = एकुण र. .3,19,06,798/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणते 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९१८      वषय मांक – १२० 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१७९/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/7/2019-20 अ वये भाग .८  ठक ठकाणी 
खड मु माचे र ते करणेकामी मे.वैदेह  क शन िन.र. .3,73,43,923/- (अ र  र. .तीन कोट  
याह र लाख ेचाळ स हजार नऊशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .3,65,45,709/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .3,65,45,709/- पे ा 29.57% कमी हणजेच र. .2,57,39,143/- + रॉय ट  चाजस र. .7,29,314/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .2,65,37,357/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – ६९१९    वषय मांक – १२१ 
दनांक – २८/०२/२०२०     वभाग – थाप य बीआरट एस 

सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/बीआरट एस/२९६/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपळे गुरव आर ण .345 येथे े ागृह इमारत बांधणे व इतर अनुशांिगक कामे करणे 
यासाठ  महानगरपािलकेमाफत वा तु वषारद मे.िनयोजन क सलटंट यांची िन वदापूव व िन वदा 
प ात बाबींसाठ  थाप य वशयक स लागारपद  नेमणूक कर यात आली. थाप य वषयक 
स लागार यांस कामाचे आदेश द.12/12/2010 रोजी िनगत कर यात आले होते. या कामासाठ  िन वदा 
कायवाह  पुण क न महानगरपािलकेमाफत मे.बी.जी.िशक क न टे नोलॉजी ा.िल. यांस कामाचे 

आदेष द.24/04/2012 रोजी दे यात आले. या कामा या िन वदेवेळ  आर णाने बाधीत 4000 चौ.मी. 
े फळाची जागा महानगरपािलके या ता यात येईल अशी श यता गृह त ध न आर ण आर ण .345 

येथे एकुण 725 आसन मतेचे े ागृह बांध यासाठ  वा तु वषारद यांनी थाप य वषयक आराखडे तयार 

क न सखोल अंदाजप क तयार केले होते. तथा प, आर णाने बािधत अनिधकृत बांधकामे 

महानगरपािलके या अित मण वरोधी पथकाने हट व यानंतरह  िमळकतधारकांनी े ागृहा या कामास 

वरोध केला व महानगरपािलके व द मा. उ च यायालयात दावे व केले. हे दावे याय व  
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अस यामुळे व संबंिधत जागा मालका या वरोधामुळे य  कामास अपे त वेळेत सु वात करता आली 
नाह .  मौजे पंपळे गुरव येथील मंजुर वकास योजनेतील आर ण .345 मनपा उपयोग या 
योजनाक रता भूसंपादनाबाबत असले या अड अडचणीवर मा.आयु  पंपर  िचंचवड मनपा यांचेकडे 

द.27/06/2014 रोजी बैठक आयो जत कर यात आली होती. या बैठक या सभावृ ांतानुसार एकुण सुमारे 

पाच गुंठे जिमन सोडून उवर त जागेवर नाटयगृहाचे बांधकाम कर याचा िनणय घे यात आला. तसेच 

जागामालक यांनी महानगरपािलके व दचे सव दावे परत यावेत, तदनंतर संबंिधत जागामालक यांचे े  

वगळून थाप य वभागाने नाटयगृहाचे कामास वर त सु वात करावी इ. मह वपूण िनणय बैठक म ये 

घे यात आले. याअनुषंगाने मा. उपसंचालक, नगररचना व वकास वभाग यांमाफत कलम 37 माणे 
ताव तयार कर यात आला. मा. शहर सुधारणा सिमती या द. 09/02/2015 या बैठक म ये ठराव .39 

अ वये मंजुर  घेऊन मा.महापािलका सभेचा ठराव . 645 द.26/02/2015 नुसार वषयांक त 

कामासाठ या जागेबाबत कलम 37 या तावास मंजुर  घे यात आली. या कामासाठ  

महानगरपािलके या ता यात असले या 3539.52 चौ.मी.जागेम ये महानगरपािलके या बांधकाम 

परवानगी िनयमावलीनुसार व े ागृहासाठ  अ नषमन दला या ना हरकत दाख यासाठ  आव यक 

तरतुद नुसार या कामाचे वा तु वषारद व स लागार मे. िनयोजन क सलटंटस यांनी 618आसन मतेचे 

नाटयगृह बांध याचा सुधार त आराखडा तयार केला होता. सदर आराखडयात कमी जागेत जा तीत जा त 

आसन मता ये यासाठ  बा कनी, तसेच पाक ग यव थेसाठ  वाढ व बेसमट घे यात आले. या नकाषास 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बांधकाम परवानगी वभागांमाफत द.02/02/2015 रोजी या बांधकाम 

चालू करणेक रता दाखला (कमसमट स ट फकेट) अ वये मंजुर  दे यात आली आहे. य  कामास 

द.03/02/2015 ला सु वात कर यात आली होती. यानुसार ठेकेदार कंपनीने ए ल 2017 पयत मुदत 

वाढ ची मागणी केली होती. यास 30/04/2017 पयत मुदतवाढ दे यात आली होती व या माणे काम पूण 

कर यात आले. मा.मु यमं ी, महारा  रा य यांचे ह ते 12 ऑग ट 2017 रोजी सदर नाटयगृहाचे उ ाटन 

झाले असून सदर नाटयगृह भूमी जंदगी वभागाकडे दनांक16/12/2017 रोजी ह तांतर त क न सदरचे 

नाटयगृह ”ह“ े ीय कायालय यांचे तफ नागर कांसाठ  खुले झाले आहे. दर यान सदर काम करत असताना 
उपल ध जागे या मयादेनूसार मूळ आराखडयात बदल करणे अिनवाय होते. यानूसार सुधार त आराखडा 
तयार करताना आसन मता जा तीत जा त ठेव यासाठ  बा कनीचे योजन कर यात आले तसेच मूळ 

जागेचे े फळ कमी झालेने दुमजली वाहनतळ कर यात आले. इले कल सब टेशनसाठ  जागा उपल ध 

नस याने कॉ पॅ ट सब टेशन कर यात आले. नाटयगृहाचे थान, प रसर व भ व यातील उपयोिगकतचा 
वचार क न इमारतीस जी.आर.सी. या बाबीने सुषोभीकरण कर यात आले. सदर करा यालागले या 
कामामुळे मुळ अंदाजप ाकापे ा जा त खच झालेला आहे. सदर खचाची मागणी संबंिधत ठेकेदार यांनी 
यांचेकड ल प  . BGSCTPL/PCMC/1234/2019/65 दनांक 14.06.2019 अ वये मागणी केलेली आहे. 

सदरचे कामाचे मुळ अंदाजप क हे सन 2008-09 चे दरसुची नुसार करणेत आले होते. सदरचे काम पूण 

करणेक रता करा या लागले या वाढ व बाबींचे सन 2008-09 व सन 20016-17चे दर यांची तुलना केली 
असता सन 2016-17 चे दर हे सुमारे 47%  ने जा त आहेत. सदर करावे लागलेले काम हे वतं र या 
िन वदा काढून करावे लागले असते तर सन 2016-17 चे दरानुसार करावे लागले असते हणजेच जादा दराने 

करावे लागले असते व काम पुण करणेस जादाचा वेळ लागला असता. यामुळे सदरचे वाढ व काम हे मुळ 
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ठेकेदारांकडूनच पुण करणेत आलेले आहे. सदर वाढ व केले या कामाचा वतं  र या तपशील सोबत 

जोडलेला आहे. कृपया याचे अवलोकन हावे. तसेच वषयां कत कामास एकुण र. .35,00,00,000/- इतक  

शासक य मा यता असून सदर कामा या र.र.29,86,84,635/- चे सुधार त अंदाजप कास तां क मा यता 
ह  घेणेत आलेली आहे. स थतीत ठेकेदारांस अंितम बल अदा करावयाचे झालेस सदरचे वाढ व खचास 

मा. थायी सिमतीची  मा यता घेणे आव यक आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार करता पंपळे गुरव आर ण 

.345 येथे े ागृह बांधण ेव इतर अनुषंिगक कामे करणेचे कामात करा या लागले या थाप य वषयक 

वाढ व बाबींकर ता र. .5,90,79,326/- चे खचास काय र मा यता िमळणे व ठेकेदारास अंितम देयक अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६९२०    वषय मांक – १२२ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.पंकज भालेकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.पंकज भालेकर, मा.आरती च धे यांचा ताव –  
  महानगरपािलके या डॉ. बाबासाहेब आंबोडकर संकुल येथील डा ा क गॅलर या खाली 
उपल ध असले या अ ं द जागेत र ता ं द करणात बािधत झाले या ३४ नागर कांचे थलांतर 
कर यात आले आहे. सदर ३४ गाळेधारकांनी वखचाने िभंत, ला टर, रंगरंगोट  व शटर बसवले 
असून व इतर दोन गा यांपैक  १ गाळा सुिश त बेकारासाठ  व दुसरा म हलांसाठ  राखीव ठेव यात 
आला आहे सदर गाळेधारकांकडून मनपा भुईभाडे आकारत असून यांना िमळकत कराचीह  
आकारणी करणेत आली आहे. सदरची आकारणी दु हेर  असून सदर गाळेधारकांवर अ याय करणार  
आहे. शहरात इतर कोण याह  गाळेधारक अथवा टपर धारकांकडून दु हेर  आकारणी होत नाह . 
शहराम ये इतर ठकाणी टपर  धारक हॉकस फेर वाले, हातगाड वाले फुटपाथवर हजारोजण यवसाय 
करतात परंतु यां या मनपा कुठ याह  कारचे शु क आकारत नाह . परंतु डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर 

डा संकुल येथील गाळे धारकांना मनपाने या गा याना िमळकत कर व अवाजवी भुईभाडे 
आकार यात येत आहे. यामुळे गाळेधारकांना आिथक या परवडवत नाह  मनपाने थक त र कम 
असलेने यापैक  ९ गा यांवर कायवाह  क न ९ गाळे िसलबंद केलेले आहेत. यामुळे गाळेधारकांची 
आिथक अडचण ल ात घेऊन गाळेधारकांना िमळकत कर न आकारता वाजवी दराने भुईभाडे 
आकार यास तसेच जे गाळे मनपाने िसल केले आहेत या गाळेधारकांकडून वाजवी दंड आका न 
गा यांचे िशल काढून गाळेधारकांना परत कर यास तसेच सदरचे गाळेधारक र ता ं द करणाने 
बािधत अस यामुळे हे गाळे संबंिधत गाळेधारकां या नावावर कायम व पी करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९२१    वषय मांक – १२३ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.पंकज भालेकर  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.पंकज भालेकर यांचा ताव  –  

            महानगरपािलके या मु य इमारतीम ये मनपा या व वध वभागांचे कायालय कायरत 
आहे. यामुळे येथे खुप मो या माणावर नागर क तसेच अिधकार  व पदािधकार  यांची वदळ कायम 
असते. मनपा कायालयाम ये कामकाजािनिम  आले या पदािधकार  य ं ना मनपा आवारात वाहन 
लावणेकामी जागा अपुर  पडत अस या कारणाने मनपा या मु य वेश ारासमोर ल कै.अ णासाहेब 
मगर यां या पुत या पयतची सव जागा ह पदािधकार  व नगरसद य यांचेक रता कायम व पी 
राखीव ठेवावी. तसेच मा.महापौर, मा. थायी सिमती सभापती यांचे वाहनास मु य वेश ारा या 
डा या बाजूस व मा.उपमहापौर व मा.आयु  यांचे वाहनास मनपा मु य वेश ारा या उज या 
बाजुची जागा राखीव ठेव यात आलेली आहे. तसेच स ा ढ प नेता, वरोधी प नेता यांचे वाहनास 
मनपा मु य वेश ारा समोर ल खांबा या वेश ाराकड ल बाजु या पुढ ल दोन जागा राखीव 
ठेव यात या यात. तसेच मनपा मु य इमारती या मागील बाजुचा पर सर व कामगार क याण 
वभागापासून मनपा या आऊट गेट पयतचा प रसर कमचार  व नागर क यांचे वाहनांक रता तसेच 
द यांगासाठ  आर त असले या वाहनां या आर ीत जागे या शेजार ल प रसर माजी आमदार, 
माजी महापौर, माजी सभापती यांचे वाहनांक रता खुला ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे. तर  
मनपा पर सरात वाहन पा कगचे िनयोजन व िनयं ण सुर ा वभागामाफत कर यास व 
मा.महानगरपािलका सभा अथवा मह वाचे काय माचे वेळ  मा.पदािधकार  यांचे वाहनािशवाय इतर 
वाहनां या पा कगबाबत पर थतीनुसार ता पुर या व पात बदल कर याचे अिधकार सुर ा 
वभागास देणेस मा यता देणेकामी मा.महानगरपािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६९२२    वषय मांक – १२४ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.संतोष ल ढे       अनुमोदक – मा.गीता मंचरकर  
संदभ – मा.संतोष ल ढे, मा.गीता मंचरकर यांचा ताव  –  
  प.ंिच.ंम.न.पा. माफत राब व यात येणा-या व वध क पांसाठ  (पयावरण, जलिन:सारण, 
पाणीपुरवठा, थाप य व इतर वभाग) MPCB, CPCB  व अ य GOVERNING BODY (िनयामक 
मंडळ) यां या परवानगी व पाठपुरवठा कर यासाठ  अनुभवी स लगार आव यकता आहे. सदर 
कामाक रता अनुभवी स लागाराची प.ंिच.ंम.न.पा. मधील सव वभागात आव यकता आहे. तर  सदर 
कामाक रता परवानगी व पाठपुरावा कर यासाठ  पं.िचं.म.न.पा. मधील सव वभागात अनुभवी 
स लागाराची (CONSULTANT) नेमणूक  करणे आव यक आहे. तर  वर ल वषयां कत कामाक रता 
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"M/S. WTE INFRA PROJECTS PVT. LTD".  यांची प.ंिच.ंम.न.पा. मधील सव वभागात 
स लागार हणून नेमणूक करणेस व याना प.ंिच.ंम.न.पा. िनयमानुसार फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६९२३    वषय मांक – १२५ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव  –          
       भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील आ. .८५ येथे नागर  आरो य क , नेञ णालय, 
व िनवासी डॉ टरांचे वसतीगृह बांधणे हे काम अंितम ट यात आहे. सदर क पा या िन वदा 
प ात कामासाठ  क प स लागार हणून सुरवातीपासून मे. शशी भू अँड असोिसएट यानंी 
कामकाज केलेले आहे यामुळे मे. शशी भू अँड असोिसएट यांची ‘ भाग  . २८ मासुळकर 
कॉलनी येथील आ. .८५ येथे नागर  आरो य क , नेञ णालय, व िनवासी डॉ टरांचे वसतीगृह 
बांधणे’ या कामासाठ  फ  िन वदा प ात कामासाठ  क प स लागार हणून काय र नेमणूक 
कर यास मा यता देणेत येत आहे तसेच मे. शशी भू अँड असोिसएट यांना वीकृत िन वदा 
रकमे या १.१९% र कम क प स लागार फ  हणून अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६९२४    वषय मांक – १२६ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.क णा िचंचवडे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.क णा िचंचवडे, मा.आरती च धे यांचा ताव  –          
       िचंचवड येथील कै.बळवंत िचंचवडे यायामशाळा ह  सं कृती म हला बचत गट या बचत 
गटास ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर र. .२०००/- महापािलकेकडून घेवून चाल वणेस दे यात 
आलेली होती सदर सं थेची मुदत द.३०/११/२०१९ रोजी संपली असून सं थेचे कामकाज पाहता 
सं थेस द.०१/१२/२०१९ पासून पुढे यायामशाळा ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर 
चाल व यास मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९२५    वषय मांक – १२७ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव  –          
       मे.सा हल अँड हटाय जंग, सांगवी या जा हराज सं थेला पुढ ल नमुद ठकाणी जा हरात 
उभारणेस मा यता देणेत येत आहे. 
१) औंध र क सोसायट, योितबा फुले पुलाजवळ, मा ती मं दराशेजार  
२) औंध र क चौक, पो ट ऑफ सजवळ 
३) सांगवी फाटा चौक, औंध चे ट हॉ पटल, बा.रा.घोलप कॉलेजवळ          

      सदर बीआरट  रोडवर ल ई-िनवीदा सुचना . ४/२०१८-१९ मधील मंजूर आकारमान व 
दरानुसार होणार  जा हरात पोट ची भाडे र कम अिधक शासनास व मनपास देय असणार  सव 
कार या करांची र कम ट याट याने आिथक वषानुसार भ न घेऊन करारनामा क न सात वष 

कालावधीसाठ  वर नमुद लोकेशनवर जा हरात िस द चे ह क मे. सा हल अँड हटाय जंग, सांगवी 
यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.      

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

ठराव मांक – ६९२६    वषय मांक – १२८ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव  –          
       मौजे पंपर  संत तुकारामनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल े क गॅलर  
खालील १० गाळे म.न.पा.ने ता यात घेतले आहेत ता यात घेतले या गा या पैक  एक गाळा 
ीम.सोनाली बालाजी भराटे या म हला बेरोजगार अस याने यांना ५ वष मुदतीसाठ  म.न.पा.चे 

भाडेदराने भाडेत वावर चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९२७    वषय मांक – १२९ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव  –          
       अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल न वन ता यात आलेली इमारतीतील कोटासाठ  दे यात 
येणा-या इमारतीत उपहारगृह (कॅ ट न) ारे कोटात येणा-या नागर कांची चहापान व अ पोपहाराची 
सोय होणार आहे. तेथील कॅ ट नची जागा  मे. महाल मी म हला बचत गट, इं ायणीनगर, भोसर , 
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पणुे या बचतगटाला १० वष मुदतीसाठ  म.न.पा.चे भाडेदराने भाडेत वावर चाल वणेस देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९२८    वषय मांक – १३० 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव  –     
       अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल न वन ता यात आलेली इमारतीतील कोटासाठ  दे यात 
येणा-या इमारतीम ये झेरॉ स मिशनकर ता १) तळ मज यावर ल ६० चौ.फुटाची जागा २) प ह या 
मज यावर ल ७८ चौ.फुटाची जागा व ३) दुस-या मज यावर ल ५० चौ.फुटाची जागा देविगर  म हला 
बचत गट , इं ायणीनगर, भोसर , पुण े३९ या बचत गटाला १० वष मुदतीसाठ  म.न.पा.चे भाडेदराने 
भाडेत वावर चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९२९    वषय मांक – १३१ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव  –          
       अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल न वन ता यात आलेली इमारतीतील कोटासाठ  दे यात 
येणा-या इमारतीमधील वाहनतळ वै णोमाता म हला बचत गट, इं ायणीनगर, भोसर , पुणे ३९ या 
बचतगटाला १० वष मुदतीसाठ  म.न.पा.चे भाडेदराने देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९३०    वषय मांक – १३२ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव  –          
       महारा  शासन सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल शासन िनणय .बीड जी/२०१६/ . .२ 
/इमारती-२, द.०१/०४/२०१७ या शासन िनणयानुसार अंदाजप क य दरापे ा कमी दरा या 
िन वदा ा  झा यास युनतम देकारा या कं ाटदाराकडून जेव या दराने कमी असेल तेव या 
रकमेचा धनाकष ऐवजी बँक गँरट  वकार यात यावी व व हत कं ाट मुदततीत कामाचा दोष 
दायी व कालावधी पुण होईपयत बँक गँरट  वधी ा  राह ल याची द ता यावी असे आदेश 
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िनगिमत झालेले आहेत. त ंतर महारा  शासन सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल शासन प रप क 
.सीएट /२०१७/ . ./०८/इमा-२, द.२६/०२/२०१८ या प रप काम ये  Additional 

Performance Security Deposit D.D. ारे सादर करणेबाबत अिनवाय केले आहे. सदरची बाब 
वचारात घेता महापािलकेतील सव ठेकेदारांकडून अित र  सुर ा अनामत र कम D.D. ारे अथवा 
महापािलके या खा याम ये ऑनलाईन प दतीने सदर र कम वकार यात यावी व अित र  सुर ा 
ठेव ऑनलाईन प दतीने महापािलके या खा यात जमा होणे व संबंिधताना याची पावती देणेकामी 
यो य ती संगणक णाली मा हती व तं ान वभागाकडून तातड ने वकसीत करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९३१    वषय मांक – १३३ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.आरती च धे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –          
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या खालील नमुद केले या ठकाणी बांबु वासेवर 
अनािधकृतपणे होड ज फलक लावले जातात यावर वारंवार कारवाई केली जाते. परंतु सदरचे फलक 
पु हा पु हा लावले जातात. यापासून मनपास कोणतेह  आथ क उ प न िमळत नाह  याकर ता 
मनपाचे आथ क हत वचारात घेता खालील नमुद केले या ठकाणी मनपा या नगररचनाने 
िनधा रत केले या दराने जागा भाडे आकारणी क न होड ज उभे करणेस मे. पकासो 
अड हरटाय झंग अ ड सो युशन िचंचवड यांना परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 
अ. . ठकाण साईज 
१ पाईनरोड मॉल समोर मोकळया जागेत डावी बाजू  २०x२० 
२ पाईनरोड मॉल समोर मोकळया जागेत डावी बाज ू २०x२० 
३ पाईनरोड बजलीनगर पा या या टाक शेजार  बजलीनगर फेिसंग २०x२० 
४ आकुड  दळवीनगर दळवीनगर पुलाजवळ आकुड  फेिसंग आकुड  चौक  २०x२० 
५ आंबेडकर चौक B R T S  सायं स पाक या जागेत ATE Co  समोर कोट फेिसंग २०x२० 
६ िलंकरोड पंपर  हषल को ऑप सोसायट  समोर िचंचवड फेिसंग २०x२० 
७ मेघाजी लोखंडे सभागृह इमारतीवर पंपर  फेिसंग  २०x२० 
८ टे को रोड िशवाजी पुतळया या मागे भोसर  झोपडप ट  जागेत नािशक रोड फेिसंग  २०x२० 
९ टे को रोड गवळ  माथा चौक भोसर  गवळ  माथा यापार संकुल फेिसंग २०x२० 
१० पुणे नािशक रोड PMT चौक टेशनजवळ वॉचमन कॉटरचे वर इमारतीवर पुल फेिसंग २०x२० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – ६९३२    वषय मांक – १३४ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.आरती च धे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –        
       पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने व साई सं कार सं था िचंचवड पुणे १९ यांचे सहकायाने 
सन २०१९-२० म ये संत ाने र महाराज डा संकुल इं ायणीनगर भोसर  येथे मितमंद व 
द यांग व ा यासाठ  व वध कार या पधा २०१९-२० आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .९,४१,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सहभागी शाळांना 
भेटव तु,मेड स खरेद , P.V.C.  ले स  बॅनस व पधा काळात व ाथ  खेळाडू पंच अ पोपहार व 
भोजन इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न तसेच वदयुत, पीकर,माईक,जनरेटर यव था खच 
हा वदयुत वभाग संबंिधत कायालय व टेज,मंडप,टेबल,खु या यव था खच हा थाप य वभाग 
संबंिधत  े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणे व पधा अनुषंगाने डा 
वभागाचा होणारा र. .०७,७६,०००/- हा खच डा वभागाचे डा िनधी – मनपा तफ आयो जत 
व वध डा पधा, खेळाडु व ा या  सकस आहार या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९३३    वषय मांक – १३५ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.संतोष ल ढे       अनुमोदक – मा.गीता मंचरकर  
संदभ – मा.संतोष ल ढे, मा.गीता मंचरकर यांचा ताव  –          
             दनांक ०४/०३/२०२० ची मा. थायी सिमती सभा द. ०६/०३/२०२० रोजी द.ु १२.३० वा.   

आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९३४    वषय मांक – १३६ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.आरती च धे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –      
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ६९/५/१९-२० िन वदा 
र. .८,३०,०८,२४४/- अ वये भाग .८ म ये ठक ठकाणी फुटपाथ, द ुभाजक व र ता 
सुशोिभकरणाची कामे करणेबाबत (अबन डझाईन माण)े चे काम करणेसाठ  िन वदा दर 
माग व यात आले होते. सदर या कामासाठ  लघु म िन वदाकार मे. एस.आर.क शन यांचा 
9.50 जादा दर ा  झाला आहे. अ य अशा कार या कामासाठ  झाले या दरापे ा  सदरचा दर 
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खूपच जादा अस याने सदरची िन वदा र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९३५    वषय मांक – १३७ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –          
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५१/४/१९-२० िन वदा 
र. .७,०६,८६,२६३/- अ वये भाग .१८ मधील िचंचवड, काळेवाड  पुलापासून भाटनगर एस.ट . 
पयत १८ मीटर र याचे नद  कडेस गँ बयन वॉल बांधणेचे काम करणेसाठ  मे.संक प इ ा चर 
यांचा लघु म दर १८.०४%  कमी दराची िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग 
चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणसे तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या दरानुसार 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९३६    वषय मांक – १३८ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –          
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८१/२/१९-२० िन वदा र. . 

६,६४,६९,०७७/- अ वये भाग .२९ पंपळे गुरव येथील सुयनगर  व इतर प रसरातील र याचे 
काँ ट करण करणेचे काम करणेसाठ   मे. आर.एम.के. इ ा चर ा.िल. यांचा लघु म दर २२.९९ 
%  कमी दराची िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग चाजस वगळून येणा-या 
रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – ६९३७    वषय मांक – १३९ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –          
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८१/६/१९-२० िन वदा 
र. .१,६२,६८,७६७/- अ वये पंपर  येथील भाग .०८ येथील MIDC पोलीस टेशन इमारतीचे 
व तार करण करणेचे काम करणेसाठ  मे. ी.गणेश क शन यांचा लघु म दर १३.८०% कमी 
दराची िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत 
सदरचे 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 
मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९३८    वषय मांक – १४० 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –          
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८२/२/१९-२० िन वदा 
र. .३०,३५,५०,५४६/- अ वये भाग .२ से टर न.ं१६ राजेिशवाजीमधील र ते अ ावत प दतीने 
करणेचे काम करणेसाठ   मे.अजवानी इ ा चर  यांची लघु म दराची िन वदा अंदाजप क य 
दराने ा  झाली आहे. यांनी सुधार त दर ४.५० कमी दलेले आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग 
चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या दरानुसार 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९३९    वषय मांक – १४१ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८८/२/१९-२० िन वदा 
र. .२४,८९,७५,०९९/- अ वये भाग .८ येथील संकेत हॉटेल ते मराठा चबस पयतचा र ता 
अ ायावत प दतीने करणेचे काम करणेसाठ   मे. ह.एम.मातेरे इ ा चर ा.िल. यांचा लघु म 
दर ३.०१% कमी दराची िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग चाजस वगळून येणा-
या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या दरानुसार येणा-या य  खचास 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.   

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

 
ठराव मांक – ६९४०    वषय मांक – १४२ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८८/१/१९-२० िन वदा 
र. .२६,०४,६७,२६३/- अ वये भाग .८ यशवंतराव च हाण ते व े र चौकापयतचा र ता 
अ ायावत प दतीने करणेचे काम करणेसाठ   मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. यांचा 
लघु म दर ८.२८% कमी दराची िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग चाजस 
वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या दरानुसार 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९४१    वषय मांक – १४३ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७९/१/१९-२० िन वदा 
र. .८३,०५,८०६/- अ वये भाग .१३ यमुना नगर येथील स गु  द  उ ानाम ये जुने वॉचमन  
वाटर पाडून या जागेवर नवीन वॉचमन वाटर व वरंगुळा क  उभारणेचे काम करणेसाठ   मे. 

एस.बी.काळे यांचा लघु म दर १९.१०%  कमी दराची िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ग चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या 
दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

 
ठराव मांक – ६९४२    वषय मांक – १४४ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७३/१/१९-२० िन वदा 
र. .३,७९,३३,८१५/- अ वये भाग .१८ ता यातील ड .पी. र ते वकिसत करणेचे काम करणेसाठ   
मे. ल सी क शन ा.िल. यांचा लघु म दर २१.९९% जा त दराची िन वदा ा  झाली आहे. 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व 
शासनाने मा य केले या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणते यावी.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – ६९४३    वषय मांक – १४५ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७४/३/१९-२० िन वदा 
र. .१,७४,१७,६३३/- अ वये भाग .८ येथील नािशक रोड लगत या माकट याड समोर ल 
ािधकरणा या मोकळया जागेपासून सी एन जी पंपापयत डा या बाजु या र या या कडेने व इतर 
ठकाणी फुटपाथ कलर पे ह ंग लॉक बस वणे इतर अनुषंिगक कामे करणेचे काम करणेसाठ   
मे.संक प क शन यांचा लघु म दर २५.७४% कमी दराची िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ग चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या 
दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव माकं – ६९४४    वषय मांक – १४६ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७४/४/१९-२० िन वदा 
र. .६,४५,०८,७८३/- अ वये भाग .३ च-होली येथील संत ाने र व संत नामदेव महाराज यांचे 
भेट वर आधा रत समुह िश पा या प रसरात संत ाने र सृ ी उभारणेक रता थाप य वषयक 
कामे करणेचे काम करणेसाठ   मे.बी.के.खोसे लघु म दर -९.११% कमी दराची िन वदा ा  झाली 
आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व 
शासनाने मा य केले या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

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

--------- 
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ठराव मांक – ६९४५    वषय मांक – १४७ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७९/३/१९-२० िन वदा 
र. .७,८१,५७,७१०/- अ वये भाग .८ मधील से. .१ मधील भूखंड .३(वै णोदेवी शाळेसमोर ल) 

म ये अ ावत उ ान, बहुउ ेशीय हॉल व अनुषंिगक कामे करणेचे काम करणेसाठ  मे.ए.जी. 
असोिसएटस यांचा लघु म दर १२.५१% कमी दराची िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ग चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या 
दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक – ६९४६    वषय मांक – १४८ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
       भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील आचाय अ े रंगमं दराची नुतनीकरणाची उवर त कामे 
करणे या कामास वाढ व खचास मा यता िमळणेकामी मा.आयु  सो. यांचेकड ल वषयप  . 
ह ेका/ था/१/का व/ २५५/२०१९, द.६/६/२०१९ वाढ व खच र. .४५,००,०००/- इत या खचास मा यता 
िमळणेकामी वषयप  सादर करणेत आले आहे. याची मुळ िन वदा र. . ४,७६,७४,७०४/- इतक  
आहे. मुळ कामा या पेिसफ केशन व शे यु ड बी यित र  वाढ व कामाचे दर िन त करणेसाठ  
कोटेशन नोट स वभागाने िस द केली होती. याचा कालावधी ०३/०९/२०१९ ते १०/०९/२०२० असा 
होता.  दर िन त करणेसाठ   मोशी, िचखली, कोथ ड येथून अंदाप क य दर उपल ध झाले आहेत. 

ा  झाले या दरानुसार Acostical False Celling (Optra Celling) दर ६८५०/- िन त केला गेला. 
सदरचे काम क न घेतलेनंतर वाढ व खचाचा वषय मा यतेसाठ  सादर करणेत आला आहे. 
वा त वक पाहता सदर या कामाची र. .४५,००,०००/- इतक  अस याने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम ७३ नुसार िन वदा िस द क न लघु म िन वदाधारकडून मा. थायी सिमती या पुव 
मा यतेने सदरचे काम क न घेणे आव यक आहे. तुत करणी अशा कारची कायवाह  झाली 
नस याने सदरचा वषय फेटाळ यात यावा तसेच मुळ िन वदेतील शे यु ड बी नुसार सदरचे वाढ व 
काम झाले नसून शे यु ड बी यित र /नसले या न वन कारचे यात समा व  केलेले 
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िनयमानुसार शे युल बी असलेले Item लाच ५०%  पयत वाढ व र कमांना मा यता दे याचे 
िनयमानुसार तरतुद आहे. लेखी कामाचे आदेशा नंतर ६ म ह याचे आत यामुळे शे यु ड बी म ये 
नसलेले Item समा व  करणे असेल तर न वन िन वदा या करणे BPMC Act नुसार बंधनकारक 
आहे. यामुळे शे युल बी म ये नसलेले न वन दर थािनक तरावर लोकांकडून मागवून कोणतीह  
पधा न करता इतका मो या र मांन मा यता देणे चुक चे आहे. िनयमानुसार तसे करता येत नाह . 

मा हतीनुसार सदर काम पूणह  केले आहे. काम पूण केले असताना काय र मा यता ऐवजी 
मा यतेसाठ  देणे ह  बाब चुक ची आहे. सदर वषयास स लागार होता तर ते काय करत होते हाह  

 गंभीर आहे. यामुळे हा वषय िनयमानुसार करता येत नाह . सदर वषय फेटाळ यास मा यता 
दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक – ६९४७    वषय मांक – १४९ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .११/३/१९-२० िन वदा 
र. .५५,५२,८८,७५१/- साठ  Providing, Lowering, Laying & Commissioning of Pure water 
transmission main, construction of RCC ESRs 7 Nos and Pumping arrangement 1 Nos  
(Package-3)  Wakad, Thergaon, Sector 7-10 and Bhosari area of Pimpri-Chinchwad city 
काम करणेसाठ   मे.Swastic Construction  यांचा लघु म दर 4.60% जा त दराची िन वदा ा  
झाली आहे. यांनी सुधार त दर अंदाजप क य दर (At Par) सादर केला आहे.  रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ग चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या 
दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक – ६९४८    वषय मांक – १५० 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .११/२/१९-२० िन वदा 
र. .४५,८६,८०,५६५/- साठ  Providing, Lowering, Laying & Commissioning of Pure water 
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transmission main, construction of RCC ESRs 3 Nos (Package-2) Chickhli and Moshi area 
of Pimpri-Chinchwad city काम करणेसाठ   मे.P.P.Gogad यांचा लघु म दर -8.51% कमी दराची 
िन वदा ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग चाजस वगळून येणा-या रकमेपयत सदरचे 
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 
मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक – ६९४९    वषय मांक – १५१ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा. संतोष ल ढे   
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव  –          
       मा. थायी सिमती ठराव .६७१५ द.१७/०२/२०२० या ठरावातील “तसेच वर ल वषयासह 
मे.ऊँ ामणै इ सट युट फॉर ए युकेशनल ए सल स यांचेमाफत ड े ीय कायालया या प रसरात 
र. .५० लाख पयत खचा या सोबत नमुद केले या उ ोजगता वकास या से टरमधील ८ 
अ यास मासमोर नमुद केले या दरानुसार सन २०१९-२० व २०२०-२१ साठ  िश ण देणेस व 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. (सोबत प -क)” या मजकुरा ऐवजी “तसेच 
वर ल वषयासह मे.ऊँ ामणै इ सट युट फॉर ए युकेशनल ए सल स यांचेमाफत ड े ीय 
कायालया या प रसरात र. .१ कोट  पयत खचा या सोबत नमुद केले या उ ोजगता वकास या 
से टरमधील ८ अ यास मासमोर नमुद केले या दरानुसार सन २०१९-२० व २०२०-२१ साठ  
िश ण देणेस व १ कोट  पये खचास मा यता देणेत येत आहे. (सोबत प -क)” असा मजकुर 

समा व  क न दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक – ६९५०    वषय मांक – १५२ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव  –          
       ी.च कांत इंदलकर, सहा.आयु  यांचेकडे कायदा स लागार या पदाचा अित र  पदभार 
देणेत आलेला आहे. सदरचा पदभार तातड ने िनर त क न कायदा स लागार या पदाचा अित र  
पदभार ी.उ हास जगताप, नगरसिचव यांचेकडे देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
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होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक – ६९५१    वषय मांक – १५३ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव  –          
       वाय.सी.एम. णालयातील कॅथलॅब वभाग बी अलकेअर यांना भाडेत वावर दे यात आलेला 
आहे. याम ये गैर यवहार झा याचे पुरा यािनशी त ार ा  झाली होती. या अनुषंगाने त कालीन 
आयु  ी. ीकर परदेशी यानी चौकशीचे आदेश दले होते. सदर चौकशीचा आहवाल शासनास 
द.१०/१/२०१४ रोजी ा  झाला असुन आजतागायत सदर करणी कोणतीह  कायवाह  करणेत 
आलेली नाह . तर  सदर करणी शासनाने ा  अहवालानुसार िनयमाधीन, कायदेशीर कारवाई ७ 
दवसाचे आत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

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

 
ठराव मांक – ६९५२    वषय मांक – १५४ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.क णा िचंचवडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.क णा िचंचवडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव  –          
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७५/१/१९-२० िन वदा 
र. .१२,५६,५७,५११/- अ वये Design and Construction of River Bridge over pawana River at 

Pimple Saudagar चे काम करणेसाठ  मे. ह .एम.मातेरे यांचा लघु म Lum Sum offer  

र. .९,३८,५९,२७८/- पयाची ा  झाली आहे. रॉय ट  व मटेर यल टे ट ग चाजस वगळून येणा-या 
रकमेपयत सदरचे 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 मे टरयल 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 व शासनाने मा य केले या दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९५३    वषय मांक – १५५ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.आरती च धे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव  –          
           मनपाचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  सां कृितक भवन सावजिनक वाचनालय, संत 
तुकारामनगर, पंपर  हे सोहम लाय र  यांना आदेश .(१) ह ेका/६वा/२/का व/२९९/२०१६ दनांक 
१७/१०/२०१६ अ वये दनांक १/१२/२०१६ ते ३०/११/२०१७ (२) ह ेका/६वा/२/का व/ २५/२०१८ दनांक 
३/४/२०१८ अ वये दनांक १/११/२०१७ ते ३०/९/२०१८ (३) ह ेका/६वा/२/ का व/६०/२०१८ दनांक 
९/१०/२०१८ अ वये दनांक ९/१०/२०१८ ते ३१/०८/२०१९ अखेर येक  ११ म ह याक रता करारनामा 
क न चाल व यास दे यात आले होते. सदरचे वाचनालयातील वाचक सभासद यांची वाचनालयाबाबत 
कोण याह  बाबतीची त ार अ ाप पयत आलेली नाह . सदरचे वाचनालय सोहम लाय र  यांचे माफत 
यव थत चाल व यास येत असून सदर सं थेस ितमहा र. .१०,०००/- मानधनावर चाल व यास 
द यामुळे मनपाचे आिथक बचत होत आहे. सबब सोहम लाय र  या सं थेस मनपाचे डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर सां कृितक भवन सावजिनक वाचनालय, हे दनांक १/१२/२०१६ ते ३०/११/२०१७ हे ११ म हने 
द.१/११/२०१७ ते ३०/९/२०१८ हे ११ म हने, द.१/१०/२०१८ ते ३१/८/२०१९ अखेर ११ म हने कालावधी 
क रता ितमहा र. .१०,०००/- मानधनावर चाल वणे क रता दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

--------- 
ठराव मांक – ६९५४    वषय मांक – १५६ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.पंकज भालेकर      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.पंकज भालेकर, राज  लांडगे यांचा ताव  –          
       तळवडे येथील अंदाजे ५७ एकर गायरान जिमनीवर मनपाचे पूव पासून वृ ारोपन के यामुळे 
या गायरान जिमनीवर वृ ारोपन के यामुळे या गायरान जिमनीवर दाट वनराई िनमाण झालेली 
आहे. तसेच आता या जिमनीवर येिथल नाग रकां या सोईसाठ  मातीचा जॉिगंग ॅकचे अंदाजे २ 
कलोिमटर अंतराचे काम चालू आहे.  तसेच मनपा या वतीने नुकतीच ३० हजारवृ ांची लागवड 
कर यात आलेली आहे. या संपूण प रसरासाठ  मनपाने िसमािभंत बांधली होती. परंतू स या 
िसमािभंतीची दु राव था झालेली आहे. समाज कंटकाकडून जॉिगंग ॅकचे तसेच झाडांची हानी 
हो याची श यता आहे. येथील दाट वनराई मुळे येथे समाज वघातक घटना सु दा घडू शकतात. 
हणून या ठकाणी सुर ा यव था नेमणेची गरज आहे. तळवडे येथील गायरान जिमनीवर जॉिगंग 
ॅक व वृ  संर णासाठ  ०७ रखवालदार मदतनीस कमचार  सुर ा वभागामाफत नेमणे व यांचे 
य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 

ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६९५५    वषय मांक – १५७ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.आरती च धे यांचा ताव  –          
       मा. थायी सिमती ठराव .५२०९ दनांक १४/०८/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील न वन आय.सी.यू. वभागाकर ता व नवीन भोसर  

णालयातील आय.सी.यू. कर ता आव यक असलेली ६८ नग िसर ज पंप खरेद  कामी मा यता 
दलेली आहे. यानुसार मे. ी. कं शन,िनगड   यांना म यवत  सा ह य भांडार वै क य पुरवठा 
आदेश . मसाभा/५/का व/४१८/२०१९ अ वये दला होता. यानुसार सदर पुरवठादाराने  ६८ नग 
िसर ज पंप पुरवठा पूण केलेला आहे. तथा प नवीन आय.सी.यू. कर ता सदर खरेद  कर यात आलेले  
िसर ज पंप कमी पडत अस याने आव यकता व तातड मुळे मा. महारा  शासन उ ोग ऊजा व 
कामगार वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक – भाखस-२०१४/ . .८२/भाग III/उ ोग – ४ 
दनांक १ डसबर २०१६ अ वये शासक य वभागांनी करावया या कायालयीन खरेद साठ या 
कायप दतीची सुधार त िनयम पु तकामधील ३.३.२ पुन ययी आदेशातील  अ नुसार दले या 
आदेशा या ५० ट के कंवा पये दहा कोट  ( .१० कोट ) यापैक  जे कमी असेल, यापयतची 
खरेद  करता येईल. यानुसार यापूव या मंजुर लघु म िन वदा दराने यांचे समवेत झाले या 
द.०५/०९/२०१९ रोजी या करारना यास अिधन राहून अथवा नवीन करारनामा क न होणा-या  ३४ 
नग िसर ज पंप दर ित नग र. .१,७५,०००/- एकुण र कम पये ५९,५०,०००/- खचास मा यता 
देत आहे. सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ६९५६    वषय मांक – १५८ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.आरती च धे यांचा ताव  –          
       मा. थायी सिमती ठराव .५२०६ दनांक १४/०८/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील न वन आय.सी.यू. वभागाकर ता व नवीन भोसर  

णालयातील आय.सी.यू. कर ता आव यक असलेली १७ नग हेट लेटर खरेद  कामी मा यता 
दलेली आहे. यानुसार मे. यु का डाय नो स को हापूर यांना म यवत  सा ह य भांडार वै क य 
पुरवठा आदेश . मसाभा/५/का व/४१९/२०१९ अ वये दला होता. यानुसार सदर पुरवठादाराने 
१७ नग हे टलेटरचा पुरवठा पूण केलेला आहे. तथा प नवीन आय.सी.यू. कर ता सदर खरेद  
कर यात आलेले हे टलेटर कमी पडत अस याने आव यकता व तातड मुळे मा. महारा  शासन 
उ ोग ऊजा व कामगार वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक – भाखस-२०१४/ . .८२/भाग 
III/उ ोग – ४ दनांक १ डसबर २०१६ अ वये शासक य वभागांनी करावया या कायालयीन 



96 
 

खरेद साठ या कायप दतीची सुधार त िनयम पु तकामधील ३.३.२ पुन ययी आदेशातील अ नुसार 
दले या आदेशा या ५० ट के कंवा पये दहा कोट  ( .१० कोट ) यापैक  जे कमी असेल, 
यापयतची खरेद  करता येईल. यानुसार यापूव या मंजुर लघु म िन वदा दराने यांचे समवेत 

झाले या द.०५/०९/२०१९ रोजी या करारना यास अिधन राहून अथवा नवीन करारनामा क न 
होणा-या ८ नग हेट लेटर दर ित नग र. .१५,५०,०००/- एकुण र. .१,२४,००,०००/- खचास 
मा यता देणते येत आहे. सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

 
ठराव मांक – ६९५७    वषय मांक – १५९ 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.आरती च धे यांचा ताव  –          
       मा. थायी सिमती ठराव .५२०७ दनांक १४/०८/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील न वन आय.सी.यू. वभागाकर ता व नवीन भोसर  

णालयातील आय.सी.यू. कर ता आव यक असलेली ४० नग म ट पॅरा मॉिनटर खरेद  कामी 
मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. यु का डाय नो स को हापूर यांना म यवत  सा ह य भांडार 
वै क य पुरवठा आदेश .मसाभा/५/का व/४२०/२०१९ अ वये दला होता. यानुसार सदर 
पुरवठादाराने ४० नग म ट पॅरा मॉिनटर पुरवठा पूण केलेला आहे. तथा प नवीन आय.सी.यू. कर ता 
सदर खरेद  कर यात आलेले म ट पॅरा मॉिनटर कमी पडत अस याने आव यकता व तातड मुळे मा. 
महारा  शासन उ ोग ऊजा व कामगार वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक – भाखस-
२०१४/ . .८२/भागIII/उ ोग–४ दनांक १ डसबर २०१६ अ वये शासक य वभागांनी करावया या 
कायालयीन खरेद साठ या कायप दतीची सुधार त िनयम पु तकामधील ३.३.२ पुन ययी 
आदेशातील अ नुसार दले या आदेशा या ५० ट के कंवा पये दहा कोट  ( .१० कोट ) यापैक  जे 
कमी असेल, यापयतची खरेद  करता येईल. यानुसार यापूव या मंजुर लघु म िन वदा दराने 
यांचे समवेत झाले या द.०५/०९/२०१९ रोजी या करारना यास अिधन राहून अथवा नवीन 

करारनामा क न होणा-या २० नग म ट पॅरा मॉिनटर दर ित नग र. .२,८०,०००/- एकुण 
र. .५६,००,०००/- खचास मा यता देणते येत आहे. सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९५८    वषय मांक – १६० 
दनांक – २८/०२/२०२०      
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव  –         
       महारा  शासन सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल शासन प रप क . सीएट /२०१७/ 
. ./०८/इमा-२, द.२६/०२/२०१८ म ये अित र  सुर ा ठेव र कम युनतम देकार सादर 

करणा-या L1 िन वदाधाराकाने ८ दवसा या आत जमा करणेबाबत अट चा समावेश यापुढ ल 
िन वदांम ये करणेत यावा अशा सुचना दले या आहेत. यानुसार संबंिधत वभागांनी कायवाह  
केली जाते तर  यापुढे मुदतीत अित र  सुर ा ठेव र कम मुदतीत सादर न करणा-या ठेकेदारांना 
२ वष कालावधीसाठ  का या याद त टाकणेत यावेत व यांना कोण याह  कारचे २ वष 
कालावधीम ये िन वदा भरता येणार नाह  या माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
 

           (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/३७४/२०२० 
दनांक –  ०४/०३/२०२० 

                                                        
      (उ हास बबनराव जगताप)                                

        नगरसिचव   
                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . व.मुका/५/का व/१४३/२०२० द.२०/२/२०२० वषय .२६ चे लगत) 

 
 



99 
 

 
 
 



100 
 

 



101 
 

( .पाप/ु८/का व/१९८/२०२० द.२०/२/२०२० वषय .५० चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/३५/२०२० द.२३/२/२०२० वषय .५१ चे लगत) 
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( . वमुका/४/का व/१३७/२०२० द.२५/२/२०२० वषय .५२ चे लगत) 
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( .झोिनप/ु था/िन/का व/५२५/२०२० द.२६/२/२०२० वषय .६१ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/२६/२०२० द.२४/२/२०२० वषय .६२ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/२४/२०२० द.२४/२/२०२० वषय .६२ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/१६९/२०२० द.२८/२/२०२० वषय .७१ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/१६८/२०२० द.२८/२/२०२० वषय .७२ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/४६/२०२० द.२७/२/२०२० वषय .७३ चे लगत) 

 



124 
 

( .ह ेका/लेखा/का व/२८/२०२० द.२८/२/२०२० वषय .७४ चे लगत) 
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( .मसाभा/ं५/का व/१०३/२०२० द.२८/०२/२०२० वषय .१०१ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/९४/२०२० द.२८/२/२०२० वषय .११५ चे लगत) 

 


