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

कायप का मांक – १०४ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – २१/०२/२०१९                   वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २१/०२/२०१९ रोजी दुपार  ०२.०० वाजता 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.ममता वनायक गायकवाड – सभापती 
२. मा.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.गावडे राज  तानाजी 
५. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१०. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

११. मा.डोळस वकास ह र ं  

१२. मा.बारणे अचना तानाजी 
१३. मा.साधना अंकुश मळेकर 
 

 

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२) 
मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य 
अिधकार , मा.ठाकूर – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, 
मा.तुप,े मा.िनकम– सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत – .सहा.आयु , 
मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय आयट आय मोरवाड , मा.मुंढे – 
.िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 

अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH, 

मा.तांब,े मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.गलबल,े मा.घोडे, मा.पुजार , मा.भोसल,े 
मा.मोरे, मा.घुब,े मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.फुटाण े - कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  
PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले –  
वषय .६७)  मा. थायी सिमती सभेबाबत – मा.राज  गावडे, मा. वकास डोळस यांचा  

ताव. 
वषय .६८) वषय .०४ ठराव .४०४४ द.०८/१/२०१९ चे दु तीबाबत. - मा.राज  

गावडे, मा.अचना बारणे यांचा ताव. 
वषय .६९) सुधा रत खचास मा यता देणेबाबत - मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर 

यांचा ताव. 
वषय .७०) महानगरपािलके या मह वा या िमळकतींवर डॉग कॉड माफत सुर ा यव था 

करणेबाबत - मा.राजू िमसाळ, मा.मोरे र भ डवे यांचा ताव. 
वषय .७१) भोसर  सदगु नगर येथील मनपाची यायामशाळा योितबा वयंरोजगार 

सहकार  सं था यांना ११ म हन ेकराराने चाल वणेस देणेबाबत. - मा.सा रका 
लांडग,े मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 

वषय .७२) पंपर  िचंचवड महानगपािलके या आयट आय मोरवाड  येथील िनदेशकां या 
मानधनात वाढ करणेबाबत - मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा 

ताव. 
वषय .७३) भाग .९ येथील बॅडिमंटन हॉल भाडेत वावर चाल वणेस देणेबाबत - 

मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
वषय .७४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत धानमं ी आवास योजनेअंतगत 

अिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे बांधणे या क पासाठ  रेरा स लगारांची 
नेमणूक करणेबाबत - मा.राजू िमसाळ, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 

वषय .७५) भाग .१ िचखली येथील पाट ल नगर व धमराजनगर व इतर प रसरातील 
२४*७ योजनेअंतगत होणा-या खोदाईमुळे र ते पुववत कर यासाठ  अंतगत 
डांबर करण करणेबाबत. 

वषय .७६) भाग .११ मधील पुणानगर प रसरातील र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करण.े 

वषय .७७) भाग .१३ उवर त र ते डांबर करण करणेबाबत. 
वषय .७८) भाग .१ िचखली येथील रामदासनगर व केशवनगर व इतर प रसरातील 

२४*७ योजनेअंतगत होणा-या खोदाईमुळे र ते पुववत कर यासाठ  अंतगत 
डांबर करण करणेबाबत. 

वषय .७९) भाग .२ मोशी येथील पुणे नािशक र ता ते बारणे व ती वकास 
आराख यातील २४ मी.र ता वकसीत करण.े 

वषय .८०) िमळकत सव णाबाबत. 
वषय .८१) िचंचवड काळेवाड  पुलापासून भाटनगर एसट पी पयतचा १८ मी र ता वकसीत 

करण े क पांतगत व ुत वषयक कामे करण.े 
वषय .८२) रावेत येथील बंधा-यातील गाळ काढण.े 
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 द.१२/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०२) चा 
 सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
 
ठराव मांक - ४४०८                               वषय मांक – ०१ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका  आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९९/२०१८ द.२४/१२/२०१८ 

       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७०  
              द.११/०१/२०१९ बाबत. 

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

----------  
 
ठराव मांक - ४४०९                               वषय मांक – ०२ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२३६/२०१९ द.३०/०१/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/24/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ खराळवाड  मधील कामगार नगर, अ य- वहार 
सोसायट , सोनकर सोसायट , भ  सोसायट  प रसर व उव रत भागात मलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी म.ेसिमर एंटर ायजेस िन.र. .25,13,912/- (अ र  
र. .पंचवीस लाख तेरा हजार नऊशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .25,13,912/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .25,13,912/- पे ा 12.5% कमी हणजेच र. .21,99,673/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,99,673/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
न या णव हजार सहाशे याह र फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४४१०                               वषय मांक – ०३ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय, आरो य  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनमुोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब ेआ/५/का व/६०/२०१९ द.३१/०१/२०१९ 

       वषय - िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ नुसार अितर  १ वाहनासाठ या येणा-या    
              खचास मा यता देणेबाबत. 

वषय .३ चा वचार पुढ ल सभचेेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
 

ठराव मांक - ४४११                               वषय मांक – ०४ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं५/का व/१६२/२०१९ द.०२/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपाचे वैदय कय मु य कायालय व अंतगत दवाखाना/ णालय वभागांकर ता 
आव यक संगणक संच खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus वर 
ऑनलाईन Bid Number - GEM/2018/B/115721 अ वय ेदर माग वणेत आले होते. यानुसार 
एकूण आठ  बडरकडून जेम णाली दारे ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. कागदप ांची 
छाननी व  ऑनलाईन बडम ये नमुद Technical Specifications नुसार आठ पैक  तीन बडर 
Financial Bid उघडणेस पा  ठरलेले आहेत. ा  दरप काम ये म.ेकेजेएम ुप िस ट म 

सो युश स, भा दर, ठाण-े४०११०५ यांचे संगणक संच (Lenovo मेक) बाब .१ एकूण-२३८ 
नग सा ह यासाठ  र. .१,१५,००,३९८/- (अ र  र. .एक कोट  पंधरा लाख तीनशे अ या णव 
फ ) लघु म दर ा  झाल ेआहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कम ेपे ा ३.१६% ने 
कमी आहे. तूतकामी केले या सं वदेस 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 - ४४१२                               वषय मांक – ०५ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१२७/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .15/21/2018-19 अ वये ई े य व ुत 
कायालया या काय े ातील मनपाचे इमारती कायालय,े शाळा, ना यगृहे इ याद  म ये 
सी.सी.ट . ह . यं णा बस वणेकामी म.ेवैभव टेक सो युशन ा िल. िन.र. .32,00,618/- (अ र  
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र. . ब ीस लाख साहश ेअठरा फ ) पे ा 3.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .30,96,598/- 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 िनयमानुसार व िन वदा 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. 

----------  
 

ठराव मांक - ४४१३                               वषय मांक – ०६ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१२२/२०१९ द.०४/०१/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .२/२०१६-१७ अ वये म.ेनॅशनल िस युर ट  
स ह सेस यांचे मनपाचे िमळकतींचे सुर ेकामी ७१५ रखवालदार मदतनीसां या कामकाजाचा 
कालावधी दनांक १६/०२/२०१८ ते दनांक १५/०२/२०१९ पयत आहे. अदयापपयत सदर 
सं थेचे कामकाज चालू आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी दनांक १५/०२/२०१९ रोजी 
समा  होणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. 
यानुसार सदर सं थेने या कालावधीम ये करारना यातील अट  शत नुसार यांना नेमून देणेत 

आलेले कामकाज समाधानकारक र या पार पाडलेले असून यांना पुढ ल १ वषा 
कालावधीसाठ  मुळ ई िन वदा सुचना .२/२०१६-१७ मधील अट मांक ४५ नुसार व 
करारना यातील अट मांक २५ नुसार यांनी केलेले कामकाज समाधानकारक अस यामुळे 
(१) एक वष साठ  मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने न वन करारनामा करणेत येऊन 
यानुसार कामाची न याने अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल (१) वषासाठ  हणजेच दनांक 

१६/०२/२०१९ ते दनांक १५/०२/२०२० अखेर पयत करारनामा करणेकामी व कामगार 
क याण अिधकार  यांचे कड ल पञ .काक/३/का व/१५४/२०१८ दनांक २८/०६/२०१८ व 
प  .काक/४/का व/६१/२०१८ दनांक २९/०८/२०१८ अ वये न वन कमान वेतन दरानुसार 
अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .३६४५/- असे एकूण 
र. .१५,१४५/- व यावर लागु असलेले इतर भ यास हत व िन वदा सेवाशु कासह अदा 
करणेस व यापुढे कामगार क याण वभागाने वेळेवेळ  कळ व यानुसार होणा-या कमान 
वेतनदर लागू करणेस, करारनामा करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  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 - ४४१४                               वषय मांक – ०७ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१२१/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ अ वये म.े टल इं ट ेटेड 
स ह सेस ा.िल. यांचे ॅ फक वाडन मदतणीस पुर व याचे १५० ॅ फक वाडन मदतनीसां या 
कामकाजाचा कालावधी दनांक १६/०२/२०१८ ते दनांक १५/०२/२०१९ पयत आहे. अदयापयत 
सं थेचे कामकाज चालू आहे. सदर सं थचा कामकाज कालावधी दनांक १५/०२/२०१९ रोजी 
समा  होणार आहे. सदर सं थे या कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. 
यानुसार सदर सं थांनी या कालावधीम ये करारना यातील अट  शत नुसार यांना नेमून 

देणेत आलेले कामकाज समाधानकारक र या पार पाडलेले असून यांना पुढ ल १ वष 
कलावधीसाठ  मुळ ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ मधील अट मांक ४५ नुसार करणेत 
आले या करारना यातील अट मांक २८ नुसार कामकाज समाधानकारक अस यामुळे (१) 
एक वष साठ  मा थायी सिमती यांचे मा यतेने न वन करारनामा करणेत येऊन यानुसार 
कामाची न याने अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल (१) वषासाठ  दनांक १६/०२/२०१९ ते 

दनांक १५/०२/२०२० अखेर करारनामा करणेकामी व कामगार क याण अिधकार  यांचे 
कड ल पञ .काक/३/का व/ १५४/२०१८ दनांक २८/०६/२०१८ अ वये न वन कमान वेतन 
दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .३,६४५/- असे 
एकूण र. .१५,१४५/- व यावर लागु असलेले इतर भ यास हत व िन वदा सेवाशु कासह 
अदा करणेस व यापुढे कामगार क याण वभागाने वेळेवेळ  कळ व यानुसार होणा-या कमान 
वेतनदर लागू करणेस, करारनामा करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  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 - ४४१५                               वषय मांक – ०८ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१२३/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ अ वये म.ेसैिनक इंटेिलज स 
िस युर ट  स ह सेस ा.िल. यांचे मनपाचे शाळांचे सुर ेकामी ३१६ रखवालदार मदतणीसां या 
कामकाजाचा कालावधी द.१६/०२/२०१८ ते १५/०२/२०१९ पयत आहे. अ ापपयत सदर 
सं थेचे कामकाज चालू आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी द.१५/०२/२०१९ रोजी समा  
होणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. यानुसार 
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सदर सं थेने या कालावधीम ये करारना यातील अट  शत नुसार यांना नेमून देणेत आलेले 
कामकाज समाधानकारक र या पार पाडलेले असून यांना पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  मुळ ई 
िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ मधील अट मांक ४७ नुसार करणेत आले या करारना यातील 
अट मांक ४४ नुसार कामकाज समाधानकारक अस यामुळे  (१) एक वष साठ  मा. थायी 
सिमती यांचे मा यतेने न वन करारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने अनामत 
र कम घेणेत येऊन पुढ ल एक वषासाठ  हणजेच द.१६/०२/२०१९ पासून ते 
द.१५/०२/२०२० अखेर पयत करारनामा करणेकामी व  कामगार क याण अिधकार  यांचे 
कड ल पञ .काक/३/का व/१५४/२०१८ दनांक २८/०६/२०१८ व प  .काक/४/का व/ 
६१/२०१८ द.२९/८/२०१८ अ वये न वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ 
वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .३,६४५/- असे एकूण र. .१५,१४५/- व यावर 
लागु असलेले इतर भ यास हत व िन वदा सेवाशु कासह अदा करणेस व यापुढे कामगार 
क याण वभागाने वेळेवेळ  कळ व यानुसार होणा-या कमान वेतनदर लागू करणेस, 
करारनामा करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  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 - ४४१६                               वषय मांक – ०९ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग–म यवत  भांडार, वै कय 

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/७७/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील व न वन आय.सी.यु. 
वभागाकर ता व नवीन भोसर  णालयातील आय.सी.य.ु कर ता आव यक असलेली १४ नग 

ECG 12 Lead Machine M/s.P.Sheshadri & Co.  यांचेकडून ा  झाले या ित नग 
र. .५७,७७७/- या लघु म दरानुसार खरेद  करणेकामी येणा-या र. .८,०८,८७८/- (अ र  
र. .आठ लाख आठ हजार आठशे अ याह र 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. 
----------  

ठराव मांक - ४४१७                               वषय मांक – १० 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग– थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१०७/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64-12-2018-19 अ वये भाग .२६ 
वाकड- पंपळे िनलख मधील व वध आर णे वकसीत करणेकामी म.ेए.आर.नायडु 
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िन.र. .1,49,99,967/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख न या णव हजार नऊशे 
सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,47,20,900/- वर िन वदा 
दर माग वणते आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,47,20,900/- पे ा 
12.11% कमी हणजेच र. .1,29,38,199/- + रॉय ट  चाजस र. .2,13,067/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .66,000/- = एकुण र. .1,32,17,266/- 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 - ४४१८                               वषय मांक – ११ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१३४/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/HO/D/20/1/2018-19 अ वये साई चौक 
(जगताप डेअर ) येथील चौकात समतल वतलग बांधण,े व ुत वषयक कामे करण े काश 
यव था करणेकामी म.ेमनु ी इले क स िन.र. .53,68,609/- (अ र  र. . ेप न लाख 
अडुस  हजार साहशे नऊ फ ) पे ा 21.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .42,27,780/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 

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

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

 
ठराव मांक - ४४१९                               वषय मांक – १२ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – म यवत   भांडार 

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं१५/का व/८५/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभाग यांचेसाठ  

लहान लोखंड  टेबल  खरेद साठ  Government e market place वर िस  केले या िन वदा 
मांक GEM/2018/B/131040 नुसार ०३ पा  िन वदाकारांपैक  मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे 
ित टेबल पये ७,७२२/- असे एकूण ११० नग टेबलसाठ  ा  झालेले दर र. .८,४९,४२०/- 
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(अ र  र. .आठ लाख एकोणप नास हजार चारशे वीस फ ) हे अंदाजप कय दर 
र. .१०,४५,०००/- पे ा १८.७१% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेले 
असून मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा 
आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४२०                               वषय मांक – १३ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – म यवत   भांडार 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं८/का व/१४८/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व छ भारत अिभयान, व छ सव ण २०१९ पंपर  
िचंचवड मा हती पु तका (मनपा नमु या व मसुदया माण)े  छपाई क न घेणेकामी िन वदा 
ं .३१/२०१८-१९ अ वये लघु म  िन वदाधारक म.े वजय ंटर, आकुड   यांचे एकुण 

र. .१२,१७,५००/-  (अ र  र. . बारा लाख सतरा हजार पाचशे फ ) इतके लघु म दर ा  

झाले आहे. सदरचे दर हे अंदाजप कय र. .२०,००,०००/- पे ा ३९.१२  ट के ने कमी 
असलेने सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत.  यानुसार म.े वजय ंटर, आकुड , 

 यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ४४२१                               वषय मांक – १४ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – व ुत 

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ े व/०१/का व/७६/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.महापािलका सभा ठराव .३०५ द.३१/१०/२०१८ चे मंजूर ठरावामधील 
उपसूचने या समावेशास मा.महापािलका सभेची मंजुर  िमळालेली आहे. यानुसार मनपा या 
अंदाजप कात पानाकं ३१९ वर ल अन.ु .४ वर तावात नमुद केले या न याने कामाचा 
समावेश  क न यास शासक य मा यता र. .३,००,००,०००/-  व तरतुद वग करण 
र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) मा यता िमळाली आहे. सदर प  अ १ ते १ 
प ाचे अवलोकन करणते येत आहे. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४४२२                               वषय मांक – १५ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – मा हती व तं ान 

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मतां व/११/का व/२६/२०१९  

       द.२६/०२/२०१९ 

       मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०८/२०१८-१९  नुसार लघु म 
िन वदाधारक म.े दमाख क सलटंट ा. िल. यांना ई-ग हन स क पांतगत वकिसत करणेत 
आले या सात संगणक णालींची देखभाल दु तीकामी १ वष कालावधीकर ता मनु यबळ 

उपल ध करणेचे कामकाज दे यास तसेच यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व 

यासाठ  येणा-या र. .११,२१,११२/- (अ र  र. .अकरा लाख एकवीस हजार एकशे बारा फ ) 
सव करांसह त  अंदाजप क य दरा पे ा  - १.२६% ने कमी चे दरास व या अनषुंगाने येणा-या 
खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ४४२३                               वषय मांक – १६ 
दनांक – २१/०२/२०१९     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .सु व/०४/का व/१३७/२०१९ द.१२/०२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बालनगर  क प हा गवळ माथा एम.आय.ड .सी. 
भोसर  येथे पाईप गोडाऊन शेजार  व तीण जागेवर वकसीत होत असलेला क प असुन 
याचे काम पुण वास येत अस यान े थाप य वभागामाफत जा. . था/क /ेका व/ . ८/ 

३१/२०१८ द.०५/१२/२०१८ रोजी या प ा वये सदर ठकाणी सुर ा पुर वणेबाबत  कळ वणेत 
आले आहे. तसेच सदर क पासाठ  सुर ा यव था उपल ध क न देणे कर ता सुर ा 
वभागास कळ वणेत याव े अशा सुचना मा.आयु  सो. यांनी द.०१/१२/२०१८ रोजी या 
थाप य वभागाकड ल मंजुर तावानुसार दले या आहेत. बालनगर  क पा या सुर ेसाठ  

११ रखवालदार मदतनीसांची िनयु  ई-िन वदा सुचना .२/२०१६-२०१७ चे अट -शत नुसार 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .सु व/०३/का व/१७२/२०१८ द.१४/०२/२०१८ अ वय े

मे.नॅशनल से युर ट  स हसेस ह ठेकेदार  सं था स या मनपा या िमळकतींवर रखवालदार 
मदतनीस पुर वत असुन सदर ठेकेदार  सं थाकडून बालनगर  क पा या सुर ेसाठ  ११ 
रखवालदार मदतनीस यांची िनयु  कर यास कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल प  
.काक/३/का व/१५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ व प  . .काक/४/का व/६१/२०१८ 
द.२९/०८/२०१८ अ वये न वन कमान वेतनदरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळवेतन 
र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .३,६४५/- असे एकूण र. .१५,१४५/- व यावर लागू 
असणारे इतर भ यासह त व िन वदा सेवाशु कासह अदा करणेस व यापोट  येणा-या खचास  
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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 - ४४२४                             वषय मांक – १७ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – करआकरणी व करसंकलन 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .कर/मु य/०३/का व/८४/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

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

       सन २०१८-२०१९ या आिथक वषात मनपाने करसंकलन वभागास िमळकत कराचे 

दलेले वसुलीचे उ  पूण कर यासाठ  िमळकतधारकांम ये िमळकतकर भरणेबाबत 
जनजागृती होणे आव यक आहे. िमळकतकर वसुली  जनजागृती  मो हम ेअंतगत िस द कामी 
रेड.एफ.एम.(93.5), रे डओ िसट  (91.1), बग  एफ.एम.(92.7) व सार भारती(101 एफ.एम.) या 
रेड ओ टेशनव न द.१६/०३/२०१९ ते ३१/०३/२०१९ अखेर एकुण १६ दवस २० सेकंदाची 
मा हती ित दन  ८ वेळा  या माण े िस दं  करणेत येणार आहे. तावात नमूद केल े माणे 
रेड. एफ.एम.(93.5), रे डओ िसट  (91.1), बग  एफ.एम. (92.7)  व सार भारती (101 

एफ.एम.) या रेड ओ टेशनव न मा हती िस दं करणेकामी अंदा जत खच र. .४,७८,७९७/- 
(अ र  र. .चार लाख अ याह र हजार सातशे स या णव फ ) हा ‘िमळकतकर वसुली खच’ 

या लेखाशीषाचे तरतुद मधून करणेत येईल. सदर ल  खच  िन वदा न माग वता, करारनामा न 
करता थेट प दतीन े करणेत येणार आहे. तर  उ ्   नमूद केले माणे अंदा जत खच 
र. .४,७८,७९७/- कंवा 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. 
----------  

ठराव मांक - ४४२५                             वषय मांक – १८ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१५६/२०१९ द.१२/०२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/32/3/2018-19 अ वय े भाग .2 

मधील देहू आळंद  र यालगतचे प रसरातील ता यात आलेले DP र ते वकिसत करणकेामी 
( व ुत वषयक काम) मे.यश इले टोलाईन िन.र. .1,78,54,116/- (अ र  र. .एक कोट  
अ याह र लाख चौप न हजार एकश ेसोळा फ ) पे ा 13.17% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .1,55,02,729/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
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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 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 - ४४२६                             वषय मांक – १९ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे             अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१५७/२०१९ द.१२/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/32/4/2018-19 अ वय े भाग .2 

मधील बो-हाडेवाड  बनकरव ती मधील ता यात आलेले DP र ते वकिसत करणकेामी ( व ुत 
वषयक काम) मे.यश इले टोलाईन िन.र. .1,75,16,663/- (अ र  र. .एक कोट  पं याह र 
लाख सोळा हजार सहाश े ेस  फ ) पे ा 13% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,52,39,497/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनसुार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. 
ि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. 
----------  

ठराव मांक - ४४२७                             वषय मांक – २० 
दनाकं – २१/०२/२०१९        वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२०/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

      वषय - िन. .११/३५/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत.  

वषय .२० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
ठराव मांक - ४४२८                             वषय मांक – २१ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – मु य लेखा प र क 

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/१९/२०१९ द.११/०२/२०१९ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
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       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०७/०१/२०१९  ते  द.१३/०१/२०१९ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१९/२०१९ द.११/०२/२०१९ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४२९                             वषय मांक – २२ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – मु य लेखा प र क 

सूचक – मा.साधना मळेकर             अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/२०/२०१९ द.११/०२/२०१९ 

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

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 
वभागातील द.१४/०१/२०१९ ते द.२०/०१/२०१९ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२०/२०१९ द.११/०२/२०१९ अ वय े पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ४४३०                             वषय मांक – २३ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – मु य लेखा प र क 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड  

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/२२/२०१९ द.१२/०२/२०१९ 

       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.२८/०१/२०१९  ते  द.०३/०२/२०१९ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२२/२०१९ द. १२/०२/२०१९ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४३१                             वषय मांक – २४ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – मु य लेखा प र क 

सूचक – मा.सा रका लांडग े             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/२१/२०१९ द.१२/०२/२०१९ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
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       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२१/०१/२०१९  ते  द.२७/०१/२०१९ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२१/२०१९ द.१२/०२/२०१९ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ४४३२                             वषय मांक – २५ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – ब े ीय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/६२/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२३/२०१८-१९ अ वय े 

ब े ीय कायालय अंतगत कायालय,े णालये इ. ठकाण बस वणेत आले या वातानुकुलीन व 
जलिशतक यं णेची वा षक देखभाल व दु ती करणकेामी सन २०१८-१९. साठ  िन वदा 
र. .८,९२,७८३/- (अ र  र. .आठ लाख या णव हजार सातशे याऐंशी फ ) पे ा -१०.०० 
ट के कमी दरान ेम.े यंकटे रा ंक  ोजे ट सो युशन ा.िल., पुण ेया ठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४३३                             वषय मांक – २६ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – ब े ीय 

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/७२/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२५/२०१८-१९ 

अ वय े . .१७ मधील िचंचवडेनगर व दळवीनगर प रसरातील दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण 
करणकेामी सन २०१८-१९ साठ  िन वदा र. .५,३५,५९३/- (अ र  र. .पाच लाख प तीस 
हजार पाचशे याणव फ ) पे ा -१६.४५ ट के कमी दरान ेमे.कुमार इले क स ऍ ड ेड ंग 
कंपनी, पुण ेया ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४४३४                             वषय मांक – २७ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – ब े ीय, व ुत 

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/७४/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/११/२०१८-१९ अ वय े 

. .१६ मधील रावेत, वा हेकरवाड  या भागातील द यां या फडर पलरची देखभाल दु ती 
करणकेामी (२०१८-१९) साठ  िन वदा र. .८,९२,८४८/- (अ र  र. .आठ लाख या णव हजार 
आठशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा -७.७५ ट के कमी दराने म.ेसनशाईन इले क स, पुणे या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४४३५                             वषय मांक – २८ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – ब े ीय 

सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/७६/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१/२०१८-१९ अ वय े 

. .१६ मधील रावेत, वा हेकरवाड  या भागातील द यांची देखभाल दु ती करणकेामी 
(२०१८-१९) साठ  िन वदा र. .८,९२,७२८/- (अ र  र. .आठ लाख या णव हजार सातशे 
अ ठावीस फ ) पे ा  -८.०० ट के कमी दराने म.े वण इले कल स ह सेस, पुणे या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४४३६                             वषय मांक – २९ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – क े ीय 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड             अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ–मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/का व/१२५/२०१९ द.११/०२/२०१९ 

     मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, थाप य वभागाकड ल तावा 
सोबत या प  अ (१ ते १३) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे संबिधत 
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ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४३७                             वषय मांक – ३० 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – झोिनपु थाप य 

सूचक – मा.साधना मळेकर             अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१२०/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

       मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३४ ) 
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 य े कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनगारक रा हल या अट स 
अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४३८                             वषय मांक – ३१ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत/यां क  

सूचक – मा.राज  गावडे             अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/४/का व/९२/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ       
(1 ते 25) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े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 - ४४३९                             वषय मांक – ३२ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/१९०/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 17) 

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

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

 
ठराव मांक - ४४४०                             वषय मांक – ३३ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/का व/९१/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 5) 

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

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

ठराव मांक - ४४४१                             वषय मांक – ३४ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – उ ान 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२३२/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१८-१९ अ वय े मनपा या 
उ ानामंधील/शाळांमधील खेळणीचे  पेअरपाट पुर वणे व बस वणकेामी (दु ती)  दरकरार 
प दतीने ३ वष कालावधीसाठ  करणकेामी मे.अ रहंत इंड यल कॉ.िल. या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .३,००,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  फ ) पे ा २ ट के कमी  दराची िन वदा मंजुर 
दराने तीन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२,९४,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  चौ-
या णव लाख  फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन 
करारनामा क न काम क न घेणेस व य  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. 
----------  

ठराव मांक - ४४४२                             वषय मांक – ३५ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – वृ संवधन  
सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/७६/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 िमलीटर  ह तील बी.ई.जी. दघी ह म य े ३५,००० वृ ारोपण क न तीन वष 
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देखभाल व संर णकामी  ित रोप र. .९३०/- या माणे करणेचे काम महारा  रा य 
वन वकास महामंडळ यांचेकडुन वना िन वदा थेट प दतीने क न घेणे व या माणे येणारा 
खच र. .३,२५,५०,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  पंचवीस लाख प नास हजार फ ) चे 
खचास व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश 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 - ४४४३                             वषय मांक – ३६ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – क े ीय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क ेका/आ१५/का व/४१/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 
कचरागोळा करणे व वाहतुक करणेकामी वाढ व २ क वाहने उपल ध क न देणेबाबत 
मे.महाल मी ए टर ायजेस यांचेकडून मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .५१७०.९० व कचरा थानांतर क  नेह नगर साठ  दर ितवाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .३९८७.४४ या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने द.११/०२/२०१९ ते 
द.१०/०५/२०१९ अथवा आरो य मु य कायालयामाफत ता वत िन वदा कायवाह  पूण 
होऊन आदेश देईपयत यापैक  जे थम होईल तो पयत उपल ध क न घेवून या उपल ध 
वाहनां या वाढ व खच ०३ मह याकर ता र. .८,१५,०९२.२६ पैक  १३.१३% कमी दराने 
हणजेच र. .७,०८,०७०.६५ = ७,०८,०७१/- (अ र  र. . सात लाख आठ हजार एकाह र 

फ ) 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 - ४४४४                             वषय मांक – ३७ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – बांधकाम परवानगी व  

                                              अनिधकृत बांधकाम िनयं ण 

सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीपी/०५/का व/१२७/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील े य कायालयातील अित मण वभाग 
एक त क न मु यालय तरावर न वन वभाग थापनक न व बांधकाम परवानगी व 
अनिधकृत बांधकाम िनयं ण वभागाकडे वग कर यात आल.े या अनुषंगाने बांधकाम 
परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनमुलन व िनयं ण वभागामाफत वनापरवना 
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अित मणावर िनरंतर कारवाई कर यात येते. जन हत यािचका .१५५/२०११ म ये मा.उ च 
यायालय, मुंबई शहरातील वनापरवाना अित मण ले स, बॅनर, बोड, कमानी इ. वर त ार 
ा  झा यास सदर त ार ७२ तासांत त ार वंर कारवाई क न िनर त कर या या सुचना 

केले या आहेत. 
स थतीत अित मण वभागातील पथक खालील माणे कामे करत आहे  

१)  अनिधकृत बांधकामावर िन कासनाची कारवाई करणेत येते. 
२) वनापरवाना, वाहतुक स अडथळा िनमाण करणारे, शहरातील चौक, र ते, शाळा, दवाखान,े 

म जद, मं दर, चच, गु ारा व इतर धािमक थळे व मनपा या मोकळ  जागा  इ. 
ठकाणचे हातगाड /टपर  यावर िनरंतर कारवाई करणेत येते 

३)  यानंतर शहारातील वनापरवाना ले स, बॅनर इ.कारवाई कर यात येते. 
    मा.उ च यायालयाचे  जन हत यािचका .१५५/२०११ मधील आदेशा वये ले स, बॅनर, 
बोड, कमानी बाबत त ार ा  झालेस, सदर त ार ७२ तासात िनर त करणे आव यक आहे. 
तथा प, कामा या बोजामुळे संबंिधतास ते श य होत नाह  अस ेआढळुन आले आहे. यामुळे 
मा.उ च यायालयाचे आदेशाचे पालन करता येत नाह .  

संदभ .१ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील वनापरवाना कऔ स, ले स, 
बोड, जा हरात फलकांमुळे  होणारे व ुपीकरणाबाबत ी.सरदार र वं िसंग यांनी पंपर  िचंचवड 
ह तील व वध राजक य पदािधकार , सां कृितक मंडळे व नाग रकांसाठ  शुभे छा, वाढ दवस, 
सामा जक, शै णक, धािमक दांजली सह इतर काय मां या ले स/बोड वनापरवाना 
लावणेत आ यामुळे व ुपीकरणाला  मु  करणेबाबत एक वशेष उप म चाल वणे या काय 

करणेबाबत प  दले आहे. सदर प ात “ अनिधकृत कऔ स, ले स, बोड, जा हरात फलक, 

जा हरातीचे चर काढणे” इ.कामे ते वतःचे खचाने करणार आहेत.  सदर कामासाठ  
लागणारे मनु यबळ, वाहने इतर यं णा ते पुरवतील या या मोबद याम ये ते सदर जा हरात 
उभारणीसाठ  वापरलेल े सा ह य बाब,ुवास,े चौकट  इ.  व ज  झालेले सा ह य कऔ स, 
ले स, बोड, जा हरात फलक वतः घेणार आहेत. स थतीत शहरामधील अनिधकृत ले स, 

बॅनस, हो ड ज, कमानी काढ याचे काम मनपा कामचा-यामाफत कर यात येते. ज  केलेले 
सा ह य मनपा गोडाऊनम ये जमा होते, व मनपा माफत िललाव करणेत येतो. तथा प सदर 

सा ह य ला टक, कापड, बाबंु व लाकुड या व पाचे असुन ते भांडारात िन पयोगी  होते. 
ी.सरदार र वं िसंग यां या तावाचा वचार करता  सदर िन पयोगी सा ह याचे बद याम ये 

मनपास अनिधकृत ले स, बॅनस, हो ड ज, कमानी, काढ यासाठ  मनु यबळ, वाहने िमळत 

आहेत. तर  ायोिगक त वावर ३ म हने ी.सरदार र वं िसंग यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील अनिधकृत ले स, बॅनस, हो ड ज, कमानी इ िन कासनाचे काम 
देणसे 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 - ४४४५                             वषय मांक – ३८ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  . वमुका/०४/का व/९३/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत मु य कायालया कड ल िन वदा नो. .37-2018/19 मधील अ. .7 

अ वये न वन भाग .27 रहाटणी मधील ीनगर, गजानन नगर, रायगड कॉलनी येथील 
कॉ ं ट करण र यावर पोल उभारणेकामी म.ेकमल इले क इंटर ायजेस िन.र. .89,15,120/- 

(अ र  र. .एकोणन वद लाख पंधरा हजार एकशे वीस फ ) पे ा 13.67% कमी या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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. 
----------  

ठराव मांक - ४४४६                             वषय मांक – ३९ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – मा हती व तं ान 

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१२/का व/७५/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १/२०१८-१९ चे मे. रलाय स 
जओ इ फोकॉम िल. यांचेकड ल ा  दरानुसार मनपा ाथिमक शाळाकंर ता इंटरनेट बँड व थ 
सेवा एम.पी.एल.एस./ ह .पी.एन ारे पुरवण ेव देखभाल करणेकामी दोन वषाकर ता येणारा 
खच र. .६५,२३,२०१/- (अ र  र. .पास  लाख तेवीस हजार दोनशे एक फ ) (अिधक 

य  कर) या दराने दोन वष कालावधी कर ता दे यास तसेच  यांचे सोबत केले या 
करारनामानुसार कामकाज कर यास  व या अनषुंगाने 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 - ४४४७                             वषय मांक – ४० 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – म यवत  भांडार  

सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं०५/का व/१९७/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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 मनपाचे मा हती व तं ान वभागाचे मागणीनुसार व वध वभागांकड ल व वध 

ंटर कर ता आव यक Genuine टोनर/काटजची तातड ची मागणी वचारात घेता यापुव चे क  
शासनाकड ल जेम पोटल वर ल GEM/2018/B/52515, Bid Number-GEM/2018/B/52536 व 
Bid Number GEM/2018/B/52561 चे पुन ययी आदेशानुसार म.ेमोनाच टे नॉलॉजी ा.िल. 
पुणे यांचेकडून एकूण बाब .१ ते ६ (४४० नग) साठ  वर ल माणे एक ीत एकूण 
र. .१८,९२,३२०/- (अ र  र. .अठरा लाख या णव हजार तीनशे वीस फ ) चे खचास 
पुन ययी आदेश देणेस व यांचेबरोबर करारनामा 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 - ४४४८                             वषय मांक – ४१ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – झोिनपु थाप य 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१२९/२०१९ द.१२/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/४०-२०१८-१९ मधील अ. .४० 
अ वये पंपर , बलदेवनगर झोपडप ट  येथे अ त वातील जून ेसावजिनक शौचालय पाडून तेथे 
नवीन १६ िसटसचे सुलभ शौचालय बांधणेकामी मे.अ व कार क शन 
िन.र. .४२,५३,०९२/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख ेप न हजार या नव फ ) मधून रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .४१,१७,२८३/- वर िन वदा माग वणेत आल े आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४१,१७,२८३/- पे ा १५.१६% कमी हणजेच 

र. .३४,९३,१०२/- + रॉय ट  चाजस र. .४५,१०९/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .९०,७००/- 
= एकुण र. .३६,२८,९११/- 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 कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 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 - ४४४९                             वषय मांक – ४२ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – झोिनपु थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१२८/२०१९ द.१२/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४/४०-२०१८-१९ मधील अ. .३९ 
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अ वये पंपर , सुभाषनगर झोपडप ट  येथील घाटाजवळ िनयो जत नवीन १६ िस सचे सुलभ 
शौचालय बांधणेकामी मे.अिनकेत ए टर ायजेस िन.र. .३६,८९,८१८/- (अ र  र. .छ ीस लाख 
एकोणन वद हजार आठशे अठरा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन 

र. .३५,९४,७५९/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .३५,९४,७५९/- पे ा १५.१५% कमी हणजेच र. .३०,५०,१५३/- + रॉय ट  
चाजस र. .४५,१०९/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .४९,९५०/- = एकुण र. .३१,४५,२१२/- 
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 - ४४५०                             वषय मांक – ४३ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – ब े ीय, थाप य 

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /५जा/का व/७७/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

भाग .१७ बला हॉ पटल ते वा हेकरवाड  रोड येथे पैसे ा व वापरा त वावर ी 
व पु षांसाठ  सुलभ व छतागहृ बांधणे हे काम म.ेसुलभ इंटरनँशनल या सं थेकडून 
करारनामा क न िन वदा न माग वता काम थेट प दतीन े करणे व बला हॉ पटल ते 
वा हेकरवाड  र यावर पु षांसाठ  दोन संडास, तीन मुता-या व ीयांसाठ  दोन संडास व एक 
केअर टेकर खोली, यासाठ  येणा-या थाप य व व ुत यां या एक त खचास अंदाजप क य 

र. .३१,९६,०६५/- व यावर कायवाह भार शु क १५.००% या माणे करारनामा क न घेऊन 
काम थेट प दतीने देणे तसेच कामासाठ  वक ऑडर सोबत ३०.००% अँड हा स व लंथ 
लेवल पयत काम झाले नंतर दुसरा ३०.००% अँड हा स, आर.सी.सी. व वीट काम पुण 
झालेनंतर ३०.००% र कम व उव रत १०.००% र कम काम पुण झालेवर देणेत ये या या 

तावास व यासाठ  येणा-या एकुण र. .४०,३४,४६८/- (अ र  र. .चाळ स लाख चौतीस 
हजार चारशे अडुस  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 - ४४५१                             वषय मांक – ४४ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – नगरसिचव 

सूचक – मा.साधना मळेकर             अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/२७८/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  

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

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

ठराव मांक - ४४५२                             वषय मांक – ४५ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – फ े ीय 

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .फ ेका/िन-४/का व/४९/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 9) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४४५३                             वषय मांक – ४६ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड             अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१६३/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु (१) याचंी िशफारस केले माण े–  

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/32/6/2018-19 अ वय े भाग .2 

मोशी जाधववाड  िशवेवर ल वकास आराखडयातील 24 मी.ड .पी.रोड र ता वकिसत करणकेामी 
( व ुत वषयक काम)े मे.एस.ट . इले कल ा.िल. िन.र. .3,97,27,746/- (अ र  र. .तीन 
कोट  स या णव लाख स ावीस हजार सातशे शहेचाळ स फ ) पे ा 18% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .3,25,76,752/- 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 घेणसे 
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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 - ४४५४                             वषय मांक – ४७ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय  

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/२८७/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .26/04/2018-19 अ वय े काळेवाड  फाटा येथे 
वाकड क पटेव ती ते पंपर   काळेवाड  ेड सेपरेटर बांधणे या कामातंगत व ुत वषयक कामे 
करणकेामी मे. ी ओम इले क स िन.र. .1,86,34,430/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी 
लाख चौतीस हजार चारशे तीस फ ) पे ा 19.12% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस 
िन वदा तसेच 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 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. 
----------  

 
ठराव मांक - ४४५५                             वषय मांक – ४८ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय  

सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/२८८/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .26/02/2018-19 अ वये BRTS कॉर डोर .3 

वर सुदशन नगर चौक येथे ेडसेपरेटर (समतल वलगक) बांधणे या कामांतगत व ुत 
वषयक कामे करणकेामी म.े ी ओम इले क स िन.र. .1,27,64,062/- (अ र  र. .एक 
कोट  स ावीस लाख चौस  हजार बास  फ ) पे ा 19.40% कमी या ठेकेदाराकडून काम 
क न घेणेस तसेच ि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 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 घेणेकर ता 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 - ४४५६                             वषय मांक – ४९ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय  

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/२८९/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .27/02/2018-19 अ वये भाग .१८ म ये 
चाफेकर चौकात पादचा-यांसाठ  भुयार  माग वकसीत करणे कामाअंतगत वदयुत वषयक 
कामे करणकेामी मे. ी ओम इले कल िन.र. .1,40,26,205/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स 
लाख स वीस हजार दोनशे पाच फ ) पे ा 12.22% कमी या ठेकेदाराकडून 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 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. 
----------  

ठराव मांक - ४४५७                             वषय मांक – ५० 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१६२/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/32/7/2018-19 अ वय े भाग .3 

मधील आदशनगर ड .पी. र ता वकसीत करणे या र यावर व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे.शांती इले कल िन.र. .67,61,158/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकस  हजार एकशे 
अ ठाव न फ ) पे ा 15.78% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .56,94,247/- 

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 य े 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 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 - ४४५८                              वषय मांक – ५१ 
दनांक – २१/०२/२०१९         वभाग – वाय.सी.एम.एच.  

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

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .YCMH/भांडार/४/का व/३०/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

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

 यशवंतराव च हाण मृित णालया या - करण वभागातील िमन े डसी एन-३ 

सोनो ाफ  मशीनचे नादु त कॉ हे स ोब परत (ByeBack) क न खरेद साठ  संबंिधत कंपनी 
मे.युनायटेड मे डकल सो युश स, कोथ ड पुणे यांनी एकूण र. .२,७०,०००/- चे दरप क सादर 
केले असुन सदरचे दरप क वकृत कर यात आले आहे. यानुसार  यशवंतराव च हाण मृित 

णालया या - करण वभागातील िमन े डसी एन-३ सोनो ाफ  मशीन क रता न वन 
कॉ हे स ोब ByeBack क न खरेद  करणेसाठ  संबंिधत उ पा दत  कंपनीचे अिधकृत वतरक 
मे.युनायटेड मे डकल सो युश स, कोथ ड पुणे यांचे कडून िन वदा न मागवता, करारनामा न 
करता मनपा अिधिनयम अनुसुची ड करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने खरेद  कर यास 
व सदर खरेद स होणारा खच र. .२,७०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख स र हजार फ ) 
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 - ४४५९                              वषय मांक – ५२ 
दनांक – २१/०२/२०१९         वभाग – म यवत  भांडार  

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं८/का व/१६२/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

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

       मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील व वध वभागासाठ  आव यक 

संगणक टेशनर  पेपर बॉ स खरेद कामी ई.िन.सु. .१४/२०१८-१९  अ वय े महारा  शासन 
िनणय, उ ोग उजा व कामगार वभाग यांचेकड ल शासक य वभागांनी करावया या कायालयीन 
खरेद साठ या कायप दतीची िनयमपु तका द.१ डसबर २०१६ मधील करण ३.३.२ चे 
पुन ययी आदेशानुसार लघु म िन वदाकार मे. वजय ंटस, आकुड  यांचे आव यक कॉ युटर 
पेपर टेशनर  बॉ स एकुण १ ते २ बाबी एकुण र. .५,७७,३००/-(अ र  र. .पाच लाख 
स याह र हजार तीनशे फ ) म ये पुर वणेकामी मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार मे 
वजय ंटस, आकुड  यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४४६०                              वषय मांक – ५३ 
दनांक – २१/०२/२०१९         वभाग – पयावरण अिभयां क   
सूचक – मा. वकास डोळस              अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/५५/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

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

 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV4/4-2018-19 अ वय ेमनपातील अ, 
ब, ई व फ मैलाशु द करण क ाम य े थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेशंकर पांडूरंग 
बजबळकर यांचेकडून िन.र. .८२,३३,७८१/- (अ र  र. . याऐशी लाख तेहतीस हजार सातशे 
ए याऐंशी फ ) पे ा -०७.९०% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती 
यो य दरापे ा -१७.८१% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने र.  ७५,८३,३१२/- पयत 
काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा 
अदा करणेस या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश 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 - ४४६१                              वषय मांक – ५४ 
दनांक – २१/०२/२०१९         वभाग – नगररचना  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर              अनुमोदक – मा.सा रका लाडंग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/आ-२/का व/२४०/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       नगररचना वभागाचे कायालयीन कामकाजासाठ  BOLERO SLE POWER PLUS 

2WD (Mahindra & Mahindra)  यांचेकडुन BOLERO SLE POWER PLUS 2WD (Mahindra 
& Mahindra)  हे चारचाक  वाहन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  कर यास व यास    
येणा-या खच र. .५,९५,४४१/-(अ र  . .पाच लाख पं या णव हजार चारशे ए केचाळ स 
फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस तसेच सदरची र कम Mahindra & 

Mahindra Ltd  यांना आगाऊ 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 - ४४६२                             वषय मांक – ५५ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – अिभलेख क   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अिभ/२/का व/७६५/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 महारा  सावजिनक अिभलेख अिधिनयम २००५, महारा  सावजिनक अिभलेख 
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अिधिनयम २००७ व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उप वधी २००३ नूसार सव वभागाचे 
अिभलेख वग करणा माणे जतन होणे आव यक आहे. यानूसार महानगरपािलके या 
अिभलेख क ाम ये अिभलेखाचे A ,B, B1, C, D या माण ेसव वभागाचे वग करण कामकाज 
सु  आहे. सदर कामकाजाची मा हती असले या शासन सेवेतील ी.ए.ए.शेख, सेवािनवृ  नायब 
तहिसलदार यां या अिभलेखापाल पदावर ल नेमणूक स आदेश .अिभक /१/का व/१३५ 
/२०१८, द.०१/१०/२०१८ अ वये सहा म हने कालावधीसाठ  .१७,०००/- इत या एक त 
मानधनावर िनयु  दे यात आली होती. यांची मुदत २८/०२/२०१९ रोजी संपु ात येत आहे. 
अिभलेख क ासाठ  अिभलेखापाल पद िनमाण कर यात आलेल े नाह . तावात नमूद 
के यानुसार अिभलेख यव थापनाचे काम िनयमीत करावयाचे आहे.  तसेच आगामी काळात 

Advance Document Management System यं णेसह व ता रत अिभलेख क ाची उभारणी 
करावयाची अस यान े मानधनावर ल नेमणूक स मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  अिभलेख 
क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख, सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या िनयु स दनांक 
०१/०३/२०१९ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .१७,०००/- (अ र  र. .सतरा 
हजार फ ) इत या या पूव याच एक त मानधनावर मूदतवाढ 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 - ४४६३                             वषय मांक – ५६ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१६५/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  Ele/Ho/E/28/10/2018-19 अ वय े बोपखेल 
येथील मनपा या आर त जागेत उ ान वकिसत करणेकामी म.ेशांती इले क स 
िन.र. .38,58,831/- (अ र  र. .अडोतीस लाख, अ ठाव ण हजार, आठशे एकतीस फ ) पे ा 
17.78% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .31,72,731/- 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 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 - ४४६४                             वषय मांक – ५७ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत/यां क  

सूचक – मा.साधना मळेकर             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/२९०/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ      
(१ ते ९) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े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 - ४४६५                             वषय मांक – ५८ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे             अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/१९५/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-1-2018-19 अ वये अ े ीय कायालय 
इमारती या आवारात उ ाहक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अनुष ए टर ाईजेस 
िन.र. .35,59,192/- (अ र  र. .प तीस लाख, एकोणसाठ हजार, एकशे या णव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,68,158/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,68,158/- पे ा 20.23% कमी 
हणजेच र. .27,66,550/- + रॉय ट  चाजस र. .45,934/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .45,100/- =  एकुण र. .28,57,584 /-  पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४४६६                             वषय मांक – ५९ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – ब े ीय, आरो य 

सूचक – मा.साधना मळेकर             अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब ेआ/५/का व/८४/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वये जुना . .४९, ५०, 
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५१, ५३ मिधल कचरा गोळा करणे व हल वणेचे कामकाज करणेसाठ  ७ वाहन े ( टपर/ क) 
पुर वणेकामी आदेश मांक ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/१६ अ वये ठेकेदार हणून 
मे.जय गणेश एंटर ायझेस यांची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तथा प मा.आयु  सो. यांनी 
प  .आमुका/३/का व/३०७/ १७ द.२४/०८/१७ अ वये वाढती लोकसं या, न वन भाग 
रचनेमुळे कचरा गोळा करणेकामी उपल ध असले या वाहनाचा फेर आढावा घऊेन वाहने कमी 
पडत असलेस ता पुर या व पात आव यक वाहने स थतीत कायरत असले या 
ठेकेदाराकडून कंवा अ य एज सीकडून मंजूर िन वदा दराने उपल ध क न यावीत असे 
िनदश दलेले आहेत. यानुसार िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ चा मंजुर दर मोशी डेपोसाठ  
र. .५,१३०/- व भोसर  डेपोसाठ  र. .४,९००/- या वकृत दरानुसार कचरा गोळा करणे व 
वाहतूक क न कचरा थानांतरण क  भोसर  व मोशी येथील डेपोत टाकणे या कामासाठ  
मे.जय गणेश एंटर ायझेस यांचेकडून . .२२ काळेवाड  येथे अितर  १ टपर वाहन २ खेपा 
करणेसाठ या कामाची मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपलेने द.०१/०१/२०१९ ते 
द.३०/०६/२०१९ पयत अथवा नवीन िन वदा या पुण होईपयत या पैक  थम येणा-या 
तारख े पयत या र. .९,२३,४००/- (अ र  र. .नऊ लाख, तेवीस हजार, चारशे फ ) चे 
अपे त खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा खेपां या होणा-या अितर  खचास व 
मुदतवाढ स 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 - ४४६७                             वषय मांक – ६० 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – झो.िन.प ु

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ु६/का व/०६/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 झोिनपु वभाग शासन  अिधकार  व कायालयीन वापराकर ता म.ेटाटा मोटस िलिमटेड 
या उ पा दत कंपनीचे टाटा सुमो गो ड या मॉडेलचे नवीन वाहन PROFARMA INVOICE 
.GOV.SALE SPVBU/WZ/W2/112018 द.०३/११/२०१८ र. .५,९४,९५०/- (अ र  र. .पाच 

लाख चौ-या नव हजार नऊशे प नास फ ) चे मनपा अिधिनयम करण ५ िनयम ५ (२) 
(२) नुसार िन वदा न माग वता खरेद कामीचे 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 - ४४६८                             वषय मांक – ६१ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/११७/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 
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       वषय - नवीन भाग .27 रहाटणी येथील मनपा शाळेचे नुतणीकरण करण.े 
वषय .६१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ४४६९                             वषय मांक – ६२ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे             अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/का व/२५/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग ब 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 यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४७०                             वषय मांक – ६३ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – पाणीपुरठा 
सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४४३/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .७/७-२०१८-१९ अ वये थेरगाव एम.एस. 
गु ववा हनीची देखभाल दु ती करणकेामी मे. दप क शन यांची िन वदा 
र. .३७,५७,६९४/- (अ र  र. .सदतीस लाख, स ाव न हजार, सहाशे चौ-या णव फ ) 
मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून र. .३७,५६,८४२/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३७,५६,८४२/- पे ा 
सुधा रत ९.००% कमी हणजेच र. .३४,१८,७२६/- + रॉय ट ची र. .८५२/-, मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .३४,१९,५७८/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 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 - ४४७१                             वषय मांक – ६४ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – पाणीपुरठा 
सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४४८/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .९/०१/२०१८-१९ अ वये जलशु करण 

क  स.े२३ कर ता ११९९ मे.टनर िल वड लोर न वायु खरेद कामी वृ प  तसेच महारा  
शासना या वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न िन वदा माग व यात आ या हो या. 

तावात नमुद माणे सदर िन वदेतील शत .०८ नुसार सदरची खरेद  60:40 या माणात 

हणजेच 1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 60% प रमाण ७१९ .टनर मे.रंग 
रसायन यांचेकडून र. .९१,६७,२५०/- व 2nd Lowest ठेकेदाराकंडून एकूण प रमाणा या 40% 

प रमाण दुभागून हणजेच 20% प रमाण एकूण २४० .टनर १) म.ेआय डअल केिमकल (इं) 
ा.िल.कडून र. .३०,६०,०००/- व 20% प रमाण एकूण २४० .टनर २) मे.जी.एस. कमिशअल 

कॉप रेशन या ठेकेदाराकडून र. .३०,६०,०००/- 1st Lowest दरान ेर. .१२,७५०/- .टोनर खरेद  
करणेबाबत (एक त अपे त खच र. .१,५२,८७,२५०/-) (अ र  र. .एक कोट , बाव न 
लाख, स याऐंशी हजार, दोनशे प नास फ ) व सदर ल ठेकेदारांना िनयमानुसार देय व तू व 
सेवा कर 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 - ४४७२                             वषय मांक – ६५ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/१००/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/01/2018-2019 अ वये रावेत येथील 

रे वे उ डाणपुलालगत असलेला सेवा र ता वकसीत करणे व अनुषंगीक कामे करणेकामी 
मे.बह रट दस िन.र. .5,25,10,213/- (अ र  र. . पाच कोट , पंचवीस लाख, दहा हजार, दोनशे 
तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,03,52,293/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,03,52,293/- पे ा 
8.88% कमी  असा दर कमी क न दे यात आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 8.88% 

कमी दराची सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.10% 
ने कमी येत अस याने िन वदा दरापे ा िन वदा 8.88% कमी दराने हणजेच 
र. .4,58,81,009/- + रॉय ट  चाजस र. .17,63,500/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,94,420/- 

= एकुण र. .4,80,38,929/- 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 
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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 - ४४७३                             वषय मांक – ६६ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस             अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/११८/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70-03-2018-19 अ वय े . .२६ मधील 
छ पती चौक ते उ कष चौकापयत िसमट काँ टचा र ता करणेकामी मे. ह .एम. मातेरे 
इ ा चर (इं) ा. िल. िन.र. .16,17,50,917/- (अ र  र. .सोळा कोट , सतरा लाख, 
प नास हजार, नऊश े सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .15,94,72,633/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .15,94,72,633/- पे ा 5.4% जा त दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
2018-19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 8.14% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .16,80,84,155 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .22,31,124/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .47,160/- = एकुण र. .17,03,62,439/- 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 य े 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. 

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 
ठराव मांक - ४४७४                               वषय मांक – ६७ 
दनांक – २१/०२/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा. राज  गावडे, मा. वकास डोळस यांचा ताव –  

 दनांक २६/०२/२०१९ रोजीची मा. थायी सिमती सभा ह  दनांक २८/०२/२०१९ 
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रोजी सायंकाळ  ५.०० वाजता आयो जत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
 
ठराव मांक - ४४७५                               वषय मांक – ६८ 
दनांक – २१/०२/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.अचना बारणे यांचा ताव –  

 वषय .०४, ठराव .४०४४ दनांक ०८/०१/२०१९ चे सुचनेनुसार म.ेराहुल देशमुख 
यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ७३ अनुसूची करण ५ 
िनयम २(२) या परंतु के नुसार िन वदा न माग वता परंतु करारनामा क न थेट प दतीने 
रावेत बंधा-या या पा ातील पवना नद चे सव णाचे काम दे यास मा यता दे यात आली 
आहे.  तर  सदर ठरावात काम हे ो ायटर यां या नावाने मंजूर झाले आहे. तथा प म.ेराहुल 
देशमुख ऐवजी म.ेGeoinfo Services 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 - ४४७६                               वषय मांक – ६९ 
दनांक – २१/०२/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड शहरात पयावरण जागृतीसाठ  बोड बस वण,े वॉल पट ंग करणे व इतर 
आव यक कामे करणेकामी िन वदा मांक ENV/४/५/२०१८/२०१९ अ वये ठेकेदार म.ेओम 
एंटर ायजेस यांना दे यात आली आहे. सदर कामाची िन वदा र. .४१,६७,९४६/- इतक  आहे.  
सदर कामास सन २०१८-१९ या मनपा अंदाजप कात पा. .६२४, अ. .४२ अ वये 
र. .१,५०,००,०००/- इतक  शासक य मा यता दे यात आली आहे. नजीक या काळात 
लोकसभा व वधानसभे या िनवडणूका अस याने तसेच सदर कामाची आव यकता व तातड  
ल ात घेता, सदर कामाक रता न याने िन वदा कायवाह  न करता स थतीतील चालू 
कामाची या ी वाढवून मूळ शासक य र कमेस अिधन राहून सुधा रत अंदाजप कास वाढ व 
मा यता घेणे सोयीचे आहे. यावर मा.नगरसद य यांनी मागणी केली आहे. यामुळे सदर या 
कामाचे सुधा रत अंदाजप कास व यापोट  येणा-या र. .१.०० कोट 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 - ४४७७                               वषय मांक – ७० 
दनांक – २१/०२/२०१९      

सूचक – मा.राजू िमसाळ               अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.राजू िमसाळ, मा.मोरे र भ डवे यांचा ताव –  

 मा. थायी सिमती सभा दनांक ०४/०१/२०१९ वषय मांक ४४ ठराव मांक ४०३८ 
नुसार महानगरपािलके या मह वा या िमळकतींवर डॉग कॉड माफत सुर ा यव था 
करणेकामी म.ेस य ी एंटर ायझेस यां या डॉग कॉड िनयु साठ  मा यता दलेली आहे.  
तथा प सदर ल ठरावाम ये ितमाह ०१ डॉग व ०२ हॅ डलर यांचे होणा-या खच र कम पये 
६०,०००/- ऐवजी ितमाह ०१ डॉग व ०३ हॅ डलर यांचे होणा-या खच र. .९६,४४८/- (अ र  
र. .शहा णव हजार चारशे आ ठेचाळ स फ ) कंवा य  स थतीत दरानुसार येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. बाक  मजकूर ठराव मांक ४०३८ नुसार कायम ठेवणसे 
मा यता देणते येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४४७८                               वषय मांक – ७१ 
दनांक – २१/०२/२०१९      

सूचक – मा.सा रका लांडग े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.सा रका लांडग,े मा.साधना मळेकर यांचा ताव –  

मनपाची भोसर  सदगु  येथील मनपाची यायामशाळा योितबा वयंरोजगार सहकार  
सं था यांना ११ म हने कराराने र. .२०००/- सेवाशु क महापािलकेकडून घेवून चाल वणेस 
देणेकामी 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 - ४४७९                      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २१/०२/२०१९      

सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आय.ट .आय., मोरवाड  येथे मागील १८ वषापासून 
कायरत असणा-या मानधनावर ल िनदेशकांना वाढ या महागाईचा वचार करता दरमहा 
र. .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार फ ) इतक  मानधनात वाढ 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 - ४४८०                      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २१/०२/२०१९      

सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  

 भाग .९ मासुळकर कॉलनी येथील केशव बळ राम हेडगेवार मैदानावर ल बॅडिमंटन 
कोट सायंकाळ  ४.०० ते रा ी ८.०० यावेळेत बॅडिमंटन िश क ी. वनायक कृ णा मे ता 
यां या मागदशनाखाली थािनक खेळाडंूना िश णासाठ  महेशदादा पोटस फाऊंडेशन, लांडगे 
आळ , भोसर , पुणे यांना महानगरपािलके या िनयमानुसार शु क आका न ११ म हनेसाठ  
भाडेत वावर मनपा या अट  व शत नुसार चाल व यास देणसे 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 - ४४८१                      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २१/०२/२०१९      

सूचक – मा.राजू िमसाळ                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राजू िमसाळ, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत धानमं ी आवास योजने अंतगत 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे बांध याचे क प ठक ठकाणी रा बव यात येत आहेत. 
महारा  शासनामाफत गृह क पांक रता द.०१/०७/२०१७ पासुन THE REAL ESTATE 

(REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 (रेरा कायदा) लागू झालेला आहे. 
यामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत धानमं ी आवास योजनेअंतगत आिथक या 

दुबल घटकांसाठ या गृह क पाक रता रेरा काय ाअंतगत वतक हणून पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेला येक क पाची न दणी करणे आव यक आहे. तसेच सदर क पांची 
थती दर तीन म ह यांनी रेराला कळ वणे म ा  आहे. सदर कामाची ल ता पाहता 

आ ण यो य अंमलबजावणी या ीने रेरा स लगार (सनद  लेखापाल) िनयु  करणे गरजेचे 
आहे. याकामी द.०७/०४/२०१८ रोजी मनपा वेबसाईट वर िस  केले या कोटेशन नोट स 
म ये खालील कामाचा अंतभाव कर यात आलेला होता. 

१. क प न दणी करण.े 
२. ती तीन म ह यांनी क पाची चालू थती अ यावत करण.े 
३. ती वष क पा या आिथक बाबींचे लेखापर ण करण.े 
४. कोट केस साठ  लागणार  कागदप े पुर वण.े 
५. व कलांना लागणार  मा हती पुर वण.े 
६. महारेरा वषयक स ला देण.े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका धानमं ी आवास योजने अंतगत आिथक या दुबल 

घटकांसाठ  घरकुल योजना राबवत असते. सदर क पांमधील सदिनकांची सं या ८ पे ा 
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जा त असून तसेच भ-ू े  ५०० चौ.मी. पे ा जा त अस याने क पास महारेरा कायदा लागू 
होत अस याचे िनदशनास येत आहे. सदर काय ाची अंमलबजावणी महापािलकेत थमच 
होणार अस याने व सदरचे काम हे एक विश  कारचे अस याने या काय ाची यो य 
अंमलबजावणी करणे आव यक आहे. काय ाची अंमलबजावणी न के यास क प खचा या 
१०% पयत दंडाची तरतुद काय ात अस याने सदर कामाक रता मा हतीगार सनद  लेखापाल 
/ वधीव ा यांची नेमणूक करणे आव यक वाटत आहे. या अनुषंगाने मनपाकड ल 
धानमं ी आवास योजना वषयक कामकाज करणेकामी रेरा वषयक कामकाजाचा अनुभव 

असणा-या मे. लट ए ज ्  (M/s. GLIT EDGE) यांची नेमणूक रेरा स लागार हणून करणे व 
ित क प स लागार फ  हणून मनपा या ठरले या युनतम दरानुसार र. .४,४०,०००/- 

(अ र  र. .चार लाख चाळ स हजार 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. 
----------  

 
ठराव मांक - ४४८२                             वषय मांक – ७५ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/१२१/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/01/2018-2019 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील पाट लनगर व धमराजनगर व इतर प रसरातील २४ X ७ योजनेअंतगत होणा-
या खोदाईमुळे र ते पुववत करणेसाठ  अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी म.ेइंगवले पाट ल 
क शन कं. िन.र. .2,22,18,241/- (अ र  र. .दोन कोट  बावीस लाख अठरा हजार दोनशे 
ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,14,97,800/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,14,97,800/- पे ा 19.00% कमी हणजेच र. .1,74,13,218/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25.441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,95,000/- = एकुण र. .1,81,33,659/- 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 कलमानसुार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४४८३                             वषय मांक – ७६ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे             अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/१२०/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/02/2018-2019 अ वये भाग .११ 
मधील पुणानगर व इतर प रसरातील र याचे हॉटिम स प तीन े डांबर करण करणेकामी 
मे.इंगवले पाट ल क शन कं. िन.र. .1,85,64,881/- (अ र  र. .एक कोट  पं याऐंशी लाख 
चौस  हजार आठश े ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,84,95,381/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,84,95,381/- पे ा 18.60% कमी हणजेच र. .1,50,55,240/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,500/- = एकुण र. .1,51,24,740/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ४४८४                             वषय मांक – ७७ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर              अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/१२२/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/03/2018-2019 अ वये भाग .13 

उवर त र ते डांबर करण करणेकामी म.ेइंगवले पाट ल क शन कं. िन.र. .1,66,71,406/- 

(अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख ए काह र हजार चारशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,63,23,906/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,63,23,906/- पे ा 18.65% कमी हणजेच 

र. .1,32,79,498/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,47,500/- = एकुण 
र. .1,36,26,998/- 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 देणते 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 - ४४८५                             वषय मांक – ७८ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस                 अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/११९/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .68/06/2018-2019 अ वये भाग .1 

िचखली येथील रामदासनगर व केशवनगर व इतर प रसरातील २४ X ७ योजनेअंतगत   
होणा-या खोदाईमुळे र ते पुववत कर यासाठ  अंतगत डांबर करण करणेकामी म.ेइंगवले पाट ल 
क शन कं. िन.र. .1,49,77,295/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख स याह र 
हजार दोनश े पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,44,65,354/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,44,65,354/- पे ा 18.50% कमी हणजेच र. .1,17,89,264/- + रॉय ट  
चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,86,500/- = एकुण र. .1,23,01,205/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

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

 
ठराव मांक - ४४८६                             वषय मांक – ७९ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर                  अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१७७/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  Ele/Ho/C/32/2/2018-19 अ वय े भाग  2 

मोशी येथील पुणे नािशक र ता ते (स ह .1390 ते स ह .1327) बारणे व ती वकास 
आराखडयातील 24 मी र ता वकिसत करणकेामी (f वदयुत वषयक काम)े मे.एस.ट . 
इले कल ा.िल. िन.र. .4,22,95,235/- (अ र  र. .चार कोट  बावीस लाख पं या णव हजार 
दोनश े प तीस फ ) पे ा 17.9% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .3,47,24,388/- पयत काम क न घेणेस, तसेच अिधक िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
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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 
देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४४८७                             वषय मांक – ८० 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग– करआकारणी व करसंकलन 

सूचक – मा. वकास डोळस                 अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/का व/१५९/२०१९ द.२०/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कर आकारणी व करसंकलन वभागा अंतगत १६ 
वभागीय कायालयांमाफत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद  नुसार शहरातील 
इमारती व मोक या जिमनींवर कर आकारणी करणेत येते. महानगरपािलका उ प न वाढ चे 

ीने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील ायोिगक व पात थेरगाव व सांगवी 
वभागीय कायालयाचे अंतगत नवीन, वाढ व व वापरात बदल झाले या िमळकतींचे स ह ण 
होणे आव यक आहे. थेरगाव व सांगवी वभागीय कायालयाचे काय े ात अनु म े९८२८७ व 

५३६५७ अशा एकूण १,५१,९४४ िमळकतींची न द आहे. ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था 
(मु.) कासारवाड  यांनी दनांक १३/०२/२०१९ चे प ा वय े “कमवा व िशका” योजनतगत ित 
फॉम र. .२०/- मोबदला (मानधन) देणेची िशफारस केलेली आहे. तुत सव ण हे संबिधत 
सहा यक मंडलािधकार  यांचे िनयं णाम य ेतसेच गट िल पक/ मु य िल पक यांचे समवेत 
औ ोिगक िश ण सं था (मु.) कासारवाड  मधील व ा यानी करावयाचे आहे. या 
व ा याना सव णाम य े आढळून येणा-याच नवीन, वाढ व व वापरात बदल झाले या 
िमळकतींचाच ित फॉम र. .२०/- मोबदला देण ेआव यक आहे. थेरगाव व सांगवी वभागीय 
कायालयाची एकूण िमळकत सं या १,५१,९४४ चे अंदाजे १०% वाढ व िमळकती हणजेच 
१५२०० * २० = ३,०४,०००/- इतका अंदाजे खच अपे त आहे. करसंकलन वभागाकडे सन 
२०१८ -२०१९ चे सुधा रत २०१९-२०२० चे मूळ अंदाजप कात िमळकत सव ण या लेखािशष 
वर र. .३,००,०००/- इतक  तरतुद आहे. या तरतुद मधून सदरचा खच करण े श य आहे. 
उपरो  र. .३,००,०००/- (अ र  र. . तीन लाख फ ) इतके 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 - ४४८८                             वषय मांक – ८१ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग– व ुत मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर                अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/३०७/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .27/01/2018-19 अ वये िचंचवड काळेवाड  
पुलापासुन भाटनगर एस.ट .पी.पयतचा १८ मी. र ता वकिसत करण े क पअंतगत वदयुत 
वषयक कामे करणकेामी म.ेराजसन इले ॉ स िन.र. .3,19,30,280/- (अ र  र. .तीन कोट  
एकोणीस लाख तीस हजार दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडुन काम 
क न घेणेस तसेच ि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 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 घेणेकर ता मंजूर कामी 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 - ४४८९                             वषय मांक – ८२ 
दनांक – २१/०२/२०१९        वभाग– व ुत मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे                     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/का व/५९/२०१९ द.२०/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पवना नद वर रावेत पुनावळे दर यान असले या बंधा-यातून संपूण शहरा या पाणी 
पुरवठयासाठ  अशु  जल उपसा कर यात येतो. सदर बंधा-या म ये एक दवस पुरेल इतका 
पाणी साठा आहे. दरवष  सदर बंधा-याम य े साठणारे  गाळ काढ याचे य  कर यात येत 
असून पा यातील गाळ काढ यात मयादा येत अस याने गाळ काढ याची प रणामकता कमी 
राहते. सदर ठकाणी नद चे पा  ं द अस याने काठावर ल व नद पा ातील काह  अंतरापयत 
गाळ काढण ेश य होते. तसेच नद तील म य भागातील गाळ काढता येत नाह . अशु  जल 
उपसा क ाकडे येणा-या वाहाम ये काह  ठकाणी उंचावटे आहेत. यामुळे पा याची पातळ  
कमी झा यास जलउपसा करणेस अडथळा िनमाण होऊन पा याचा वसग (Discharge) कमी 
येतो. या पा भूमीवर दापोड  येथील महारा  शासना या जल संपदा वभागा या यां क  
भवनास वचारणा  केली असता यां याकडे २० मी बुम असलेले पोकलेन असलेने सदर 
बुम या साह याने  नद मधील गाळ, माती काढता येऊ शकेल तसेच याला िनडल लाव यास  

खडक फोडणे श य होईल यामुळे सदर काम के यानंतर बंधा-या या पाणी साठवण 

मतेम ये काह  माणात वाढ होणार आहे तसेच अशु  जल उपसा क ाकडे येणा-या 
वाहातील अडथळे दुर हो यास मदत होणार आहे.  स थतीत यां याकड ल मशनर  इतर 
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कुठे वापरात नस याने या कामासाठ  उपल ध होऊ शकते. सबब, वर ल नमुद माणे रावेत 
येथील जु या बंधा-या या खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणे या कामाअंतगत रावेत 

बंधा यातील नद मधील गाळ काढ यासाठ  मा.कायकार  अिभयंता ( दार िनिमती वभाग A) 

दापोड , पुणे १२ ह शास कय सं था अस याने यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
मधील कलम ७३ अनुसुची करण ५, िनयम २(२) या परंतुके नुसार िन वदा न माग वता व 
करारनामा न करता  थेट प दतीन े सन २०१८-१९ या अंदाजप कामधील पान .२४४ अ. .३ 
चे लेखािशषावर ल उपल ध तरतूद र. .५,००,००,०००/-  मधून र. .३,६८,२६६/- (अ र  
र. .तीन लाख अडुस  हजार दोनशे सहास  फ ) 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. 
---------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल े

 
 
 
      (ममता वनायक गायकवाड) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक - नस/३/का व/३८४/२०१९ 

दनांक – २१/०२/२०१९ 

                                                     
                                 (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                      नगरसिचव   

                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडेपुढ ल यो य या कायवाह साठ     

रवाना.
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( .क े/लेखा/िन. ./१५/का व/१२५/२०१९ द.११/०२/२०१९ वषय .२९ चे लगत) 
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( .झोिनप/ु था/िन/का व/१२०/२०१९ द.०८/०२/२०१९ वषय .३० चे लगत) 
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( . वमुका/४/का व/९२/२०१९ द.१४/०२/२०१९ वषय .३१ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१९०/२०१९ द.१३/०२/२०१९ वषय .३२ चे लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/९१/२०१९ द.१४/०२/२०१९ वषय .३३ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/४९/२०१९ द.१५/०२/२०१९ वषय .४५ चे लगत) 
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( . वमुका/८/का व/२९०/२०१९, द.१५/०२/२०१९  वषय .५७  चे लगत)
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                    ( . था/िन/२-ब/का व/२५/२०१९ दनांक – १६/२/२०१९ वषय .६२  चे लगत)

 
 


