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

कायप का मांक – १४९ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – २७/११/२०१९                         वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.२७/११/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० 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.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.च धे आरती सुरेश 

७. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

८. मा.लांडगे राज  कसनराव 

९. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१०. 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.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय 
अिधकार , मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे, मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.गाडेकर, मा.दांगट – .सहा यक आयु , 
मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल - ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे – शासन 
अिधकार  ( थिमक िश ण), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – 
अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, 
मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.रामगुडे, मा.चौरे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  पशुवै क य अिधकार ,  मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , 
मा.बहुरे, मा.आगळे – शासन अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार , 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 .३८) दूरसंचार वभागाकड ल तीन VHF वायरलेस लायस स नुतनीकरण करणेबाबत. 
वषय .३९) दघी र ता म यदुभाजक सुशोिभकरण क न १ वष देखभाल करणेबाबत. 
वषय .४०) भांडार वभागाशी संबंिधत आव यकतेनुसार सव ोजे ट यांचे दर पृथ:करण 

तां क अहवाल, तसेच तां क मागदशकाची सव कामे करणेकामी COEP अथवा 
त सम शास कय सं थांना थेट प दतीने नेमणे व यासाठ  वेळोवेळ  येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत. – मा.क णा िचंचवडे, मा.राज  गावडे यांचा 
ताव.  

वषय .४१) पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  
फन चर व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत - मा.क णा िचंचवडे, 
मा.राज  गावडे यांचा ताव.  

वषय .४२) तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. - मा.क णा िचंचवडे, मा.राज  गावडे यांचा 
ताव.  

वषय .४३) प.ंिच.ंमनपा माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादनाबाबत – मा.सागर आंगोळकर, 
मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

--------- 
ठराव मांक - ५९२३      वषय मांक – १ 
दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ना वयो/१/का व/६३६/१९ द.११/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 

क याणकार  योजना राब वणेत येतात. या योजनांची व ती पातळ वर भावीपण े अंमलबजावणी 
होणेसाठ , MSW अहता ा  19 समुह संघटकांची ता पुर या व पात 6 म हने कालावधीसाठ  मानधन 

त वावर नेमणूक करणेत आली होती. वभागाकड ल द.26.8.2019 चे आदेशानुसार यापैक  18 समुह 

संघटकांना मुदतवाढ देणेत आली असून 1 जागा अ ाप र  आहे. सदर र  जागेवर यापुव  काम करणा-
या ीम.तृषाली भाकर च हाण यांची समुह संघटक पदावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासुन 

द.26/02/2020  या तारखेपयत कंवा नवीन िनयु या होई पावेतोचा कालावधी यामधील जो कमी असेल 

अशा कालावधीपयत ता पुर या व पात वशेष बाब हणुन मानधनावर नेमणुक करण,े यांना 
र. .15,000/- + वाहतूक भ ा र. .1,300/-  असे एकूण र. .16,300/- (अ र  र. .सोळा हजार तीनशे 
फ ) मािसक एकवट मानधन देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता  देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ५९२४      वषय मांक – २ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०००/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/33/2019-20 अ वये ब े य कायालया 
अंतगत . .१६ मधील कवळे प रसराम ये वा षक ठेकेदार  प दतीने े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. ी बापदेव महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त 
िन.र. .52,49,998/- (अ र  र. .बाव न लाख एकोणप नास हजार नऊशे अ या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .52,22,150/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .52,22,150/- पे ा 26.88% कमी हणजेच 
र. .38,18,436/- + रॉय ट  चाजस र. .27,848/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .38,46,284/- 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 करारनामाक न घेणेस मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९२५      वषय मांक – ३ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००२/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/122/2019-20 अ वये भाग .१३, 

येथील से. .२२ प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एम.जी.माने िन.र. .67,49,994/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊशे       
चौ-या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,15,861/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,15,861/- पे ा 
15.99% कमी हणजेच र. .56,41,995/- + रॉय ट  चाजस र. .34,133/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .56,76,128/- 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 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

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

---------- 
ठराव मांक - ५९२६      वषय मांक – ४ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००४/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/25/2019-20 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .१७  मधील दळवीनगर, पांढरकर चाळ, इं दरानगर व इतर 
प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामेकरणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .67,49,998/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,27,225/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,27,225/- 

पे ा 18.81% कमी हणजेच र. .54,61,834/- + रॉय ट  चाजस र. .22,773/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .54,84,607/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९२७      वषय मांक – ५ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००५/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/136/2019-20 अ वये भाग .२७ 
रहाटणी मधील व वध प रसरातील न याने ता यात आले या र याम ये जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .74,99,970/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव 
हजार नऊशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,74,519/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,74,519/- 

पे ा 18.36% कमी हणजेच र. .61,02,197/- + रॉय ट  चाजस र. .25,451/- मटे रयल टे ट ंग 
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चाजस र. .0/- = एकुण र. .61,27,648/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९२८      वषय मांक – ६ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००६/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/56/2019-20 अ वये कासारवाड  
मैलाशु करण  क ांतगत भाग .८ मधील से टर न.ं७ ते बालाजीनगर ना यापयत मु य 
जलिन:सारण निलकेम ये सुधारणा करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .59,99,956/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .59,83,418/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,83,418/- पे ा 22.93% कमी हणजेच र. .46,11,420/- + रॉय ट  
चाजस र. .16,538/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,27,958/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 

यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९२९      वषय मांक – ७ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/१०८१/१९ द.१८/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/116/2019-20 अ वये से. .२३ िनगड  येथील 

जलशु करण क ाचे यां क व तां क वषयक देखभाल दु ती करणेकामी (िनयिमत िनगा  व कामकाज 
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सुरळ त कर यासाठ ) एस.आर. ए टर ायजेस  िन.र. .1,16,11,766/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख 

अकरा हजार सातशे सहास   फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,16,11,766/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,16,11,766/- 

पे ा 17.67% कमी हणजेच र. .95,59,967/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .95,59,967/- 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 पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ५९३०      वषय मांक – ८ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/१०७८/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/115/2019-20 अ वये से. .२३ िनगड  येथील 

जलशु करण क  येथे असले या व वध केिमकल टा यांना आव यक सुर ा आवरण क न Agitator 

िस ट म पुर वण,े बस वणे व काय वत करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस  

िन.र. .59,99,867/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार आठशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,867/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,867/- पे ा 19.51% कमी हणजेच र. .48,29,293/- + रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .48,29,293/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ५९३१      वषय मांक – ९ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/१०७९/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/113/2019-20 अ वये जल शु करण क  

से.२३ येथील ट पा .२ या फ टर बेडची वाळू बदलण,े सुर ा आवरण करणे व तदनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.िशवम ए टर ा जेस  िन.र. .1,90,30,551/- (अ र  र. .एक कोट  न वद लाख तीस हजार 

पाचशे ए काव न   फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,89,62,234/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,89,62,234/- पे ा 
15.24% कमी हणजेच र. .1,60,72,390/- + रॉय ट  चाजस र. .68,317/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .1,61,40,707/- 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 देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९३२      वषय मांक – १० 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४०९/१९ द.१८/११/२०१९ 

            मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय काय े ातील नाग रकांना ड य,ू  मले रया, िचकून 

गु या या आजाराची लागण होऊ नये हणुन ितबंधा मक उपाय हणुन औ णक धु रकरण करणेकामी 
डझेलवर चालणारे दोन तीन चाक  र ा टे पो भा याने घेणेकामी िन वदा नोट स (ई टड रंग प दतीने) 

ं .३/२०१८-२०१९ िस  कर यात आली होती. सदर िन वदा  दंनाक ०३/११/२०१८ रोजी उघड यात आली 
आहे. यानुसार कमी दरधारक सं था यांना इक डल प  .क े/आ१५/का व /४६७/२०१८ द.०५/१२/२०१८ 

अ वये दर कमी क न देणेबाबत प  दले असता याचेकड ल द.१२/११/२०१८ चे प ा वये एकुण िन वदा 
रकमे या ७% सेवाशु क हणजेच एकुण र. .७,५८,७१४.५७ या कमी दराने कामकाज करणेस तयार  

दश वलेली आहे. या अ वये सदर िन वदा दर वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.१६/११/२०१८ 

रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. तसेच इकड ल प  . क े/आ१५/का व/४८४/१८ 

द.२७/११/२०१८ अ वये मा. थायी सिमतीपुढे वषय प  ठेवणेकामी मा.नगरसिचव यांना प  देवून याचे 

कड ल मा. थायी सिमित ठराव .३७३७ द.०४/१२/२०१८ चे ठरावा वये मा यता देणेत आली आहे. 
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सं थेने द.१९/११/२०१८ रोजीचा सील करारनामा अ वये ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांना 
क े/आ१५/का व/४९१/२०१८ द.०६/१२/२०१८ अ वये द.२४/११/२०१८ ते द.२३/११/२०१९ अखेर कामाचा 
आदेश देणेत आलेला होता. क े ीय कायालयामाफत िन वदा या ता वत असून िन वदा या 
चालू आहे. सदरची िन वदा या पुण होवून पुढ ल आदेश देई पयत आरो य िनर क यांचेकड ल प  

. कना/२२९/२०१९ द.०६/०९/२०१९ अ वये स थतीत कामाची िनकड व आव यकता वचारात घेता ी 
संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांना दनांक २४/११/२०१९ पासून तीन मह ने सदर सं थेस 

मुदतवाढ  देणे आव यक आहे. ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं थेकडुन वाहने उपल ध क न 

घेवून या उपल ध तीन वाहनां या वाढ व खचास  तीन म ह याकर ता ित दवस ित वाहन र. .१२१६/- 

माणे १ वाहनाचे २६ दवसाचा खच र. .३१,६१६/-  तीन वाहनाचे र. .९३,८४८/- माणे तीन मह यासाठ  

येणा-या खच  र. .२,८४,५४४/- (अ र  र. .दोन लाख चौ-याऐंशी हजार पाचशे च वेचाळ स फ ) खचास 

मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ५९३३      वषय मांक – ११ 
दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०१७/१९ द.१८/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/149/2019-20 अ वये ग े ीय 

कायालयांतगत भाग .२७ रहाटणी म ये े नेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती व इतर 

आक मतपणे उ वणार  जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस 

िन.र. .37,73,102/- (अ र  र. .सदोतीस लाख याह र हजार एकशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,621/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,621/- पे ा 28.99% कमी हणजेच र. .26,62,606/- + रॉय ट  

चाजस र. .23,481/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,86,087/- 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/वसुलकरण े

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ५९३४      वषय मांक – १२ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – ह े ीय, थाप य 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ था/का व/१४१/१९ द.१८/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे  ह े ीय कायालयाचे अतगंत थाप य वभागाचे 
महसूली अंदाजप काम ये सन २०१९-२० मधील वाहन इंधन (अिधकार ) या लेखािशषावर 
र. .३४,५००/- तरतूद कर यात आलेली आहे. द.३१/०८/२०१९ अखेर एकूण र. .३०,०००/- इतका 
खच झालेला आहे. पुढ ल सात म ह या कर ता र. .५०,०००/- खच अपे त आहे. तर  खालील 
त यात नमूद केले माणे वग करण करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९३५      वषय मांक – १३ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – व ुत, जशुके से.२३ 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/ व/११८/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या थेरगाव गावठाण, थेरगाव स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक वाकड, 

काळाखडक बु टर व पुनावळे येथील पंप हाऊसचे चलन करणे (२०१८-१९) या कामास दनांक ३१/१२/२०१९ 

पयत मुदतवाढ व याकर ता येणा-या र. .१६,५४,९९२/- इत या वाढ व खचास मुळ र. .६६,१९,९६५/- + 

वाढ व खच र. .१६,५४,९९२/- एकूण खच र. .८२,७४,९५७/- (अ र  र. . याऐंशी लाख चौ-याह र हजार 

नऊशे स ाव न फ ) इत या खचास काय र मा यता देणेस व या माणे सुधार त करारनामा करणेस 

अ. . लेखािशष 
सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ वाहन इंधन (अिधकार ) ३४५००/- ५०,०००/- - ८४५००/- 

२ अ थायी अ थापना १०००००/- - २००००/- ८०,०००/- 

३ वास भ ा १०,०००/- - १००००/- - 

४ टायर टयूब खरेद  २०,०००/- - २०,०००/- - 

 एकूण  १६४५००/- ५०,०००/- ५०,०००/- १६४५००/- 
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मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९३६      वषय मांक – १४ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – व ुत, जशुके से.२३ 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/ व/११९/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या सांगवी गावठाण, सांगवी पीड युड , सांगवी स.नं.८४, पंपळे गुरव व दापोड  मधील 

शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करण े(२०१८-१९) या कामास दनांक ३१/१२/२०१९ पयत 

मुदतवाढ व याकर ता येणा-या र. .१६,४३,७६०/- इत या वाढ व खचास मुळ र. .६५,७५,०४३/- + 
वाढ व खच र. .१६,४३,७६०/- एकूण खच र. .८२,१८,८०३/- (अ र  र. . याऐंशी लाख आठरा हजार 

आठशे तीन फ ) इत या खचास काय र मा यता देणेस व या माण े सुधार त करारनामा करणेस 

मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९३७      वषय मांक – १५ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – व ुत, जशुके से.२३ 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/ व/१२०/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या कृ णानगर स.नं.२२, पाट लनगर, जाधववाड  से १० व गवळ माथा येथील पंप 

हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या कामास द.३१/१२/२०१९ पयत मुदतवाढ व याकर ता येणा-या 
र. .१५,९८,१४८/- इत या वाढ व खचास मुळ र. .६३,९२,५९७/- + वाढ व खच र. .१५,९८,१४८/- एकूण 

खच र. .७९,९०,७४५/- (अ र  र. .एकोणऐंशी लाख न वद हजार सातशे पंचेचाळ स फ ) इत या 
खचास काय र मा यता देणेस व या माणे सुधार त करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९३८      वषय मांक – १६ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – व ुत, जशुके से.२३ 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/ व/१२१/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या रहाटणी स.नं.९६, लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे चालन 
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करणे (२०१८-१९) या कामास दनांक ३१/१२/२०१९ पयत मुदतवाढ व याकर ता येणा-या र. .१३,०९,४१०/- 

इत या वाढ व खचास मुळ र. .५२,३७,६३६/- + वाढ व खच र. .१३,०९,४१०/- एकूण खच 

र. .६५,४७,०४६/- (अ र  र. .पास  लाख स ेचाळ स हजार शेहेचाळ स फ ) इत या खचास काय र 
मा यता देणेस व या माण ेसुधार त करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ५९३९      वषय मांक – १७ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – ह े ीय थाप य 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ था/७७३/२०१९ द.१९/११/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            भाग .२० संत तुकारामनगर मधीस वायसीएमएच येथे सहा या मज यावर पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  क  तयार करणे व आव यक कामे करणेकामी मे. शिश भू अँ ड असोिसए स याचंी 
स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात 

१.५०% (post tender activity) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व 

क प खचा या २.००% फ  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ५९४०      वषय मांक – १८ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – ह े ीय थाप य 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ था/७७२/२०१९ द.१९/११/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            भाग .२० संत तुकारामनगर मधीस वायसीएमएच येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  

आव यक कामे करणे व आव यक नुतनीकरण करणेकामी मे.शिश भू अँ ड असोिसए स याची ं
स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात 

१.४५% (post tender activity) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व 

क प खचा या १.९५% फ  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

---------- 
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ठराव मांक - ५९४१      वषय मांक – १९ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/१०८९/२०१९ द.१६/१०/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

             मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/84/2019-20 अ वये से. .२३ येथील 

जलशु करण क ा या आवारातील थाप य  वषयक कामे करणे व इतर देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे.युिनक ेडस  िन.र. .44,98,540/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख अ या णव हजार 

पाचशे चाळ स  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,52,287/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,52,287/- पे ा 24.96% कमी 
हणजेच र. .33,40,996/- + रॉय ट  चाजस र. .12,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,600/- = 

एकुण र. .33,87,249/- 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 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 पहाता ठरावा माण े

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ५९४२      वषय मांक – २० 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार)यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/१००९/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

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

            मनपाचे मा.शहर अिभयंता यां या कायालयाक रता हड ओ कॉ फर स यं णा खरेद कामी 
महाटडर या पोटलवर ई-िन वदा सुचना .१९/२०१९-२०  िस द क न माग व यात आले या 
िन वदांम ये मे.मोनाच टे नॉलॉजीज (पुण)े ा.िल., पुण ेयांनी दर कमी क न सादर केलेली िन वदा एकूण 

र. .१०,४३,४८१/- लघु म (४.४३% ने कमी) ा  झालेली असुन वकृत कर यात आलेली  असुन 

यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर हड ओ 

कॉ फर स यं णा खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .१०,४३,४८१/- (अ र  र. .दहा लाख ेचाळ स 

हजार चारशे ए याऐंशी फ ) चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ५९४३      वषय मांक – २१ 
दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९८७/१९ द.२०/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/13/2019-20 अ वये भाग .३० दापोड  
न दफनभुमी वकिसत करणेकामी मे. ी गु देवद  क .कं. िन.र. .29,98,679/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख आ या नव हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,10,785/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,10,785/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .20,37,841/- + 
रॉय ट  चाजस र. .20,494/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .21,25,735/- 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 पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९४४      वषय मांक – २२ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९८६/१९ द.२०/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/14/2019-20 अ वये दापोड  मशानभुमी 
म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी गु देवद  क .कं. िन.र. .29,98,679/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख आ या नव हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,10,785/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,10,785/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .20,37,841/- + 
रॉय ट  चाजस र. .20,494/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .21,25,735/- 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 पहाता 
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ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ५९४५      वषय मांक – २३ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९८५/१९ द.२०/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/9/2019-20 अ वये दापोड  न 
दफनभुमीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी गु देवद  क .कं. िन.र. .33,27,964/- 

(अ र  र. .तेहतीस लाख स ावीस हजार नऊशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .32,32,437/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,32,437/- पे ा 33.00% कमी हणजेच र. .21,65,733/- + रॉय ट  
चाजस र. .28,127/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .22,61,260/- 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 पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ५९४६      वषय मांक – २४ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९८४/१९ द.२०/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/4/2019-20 अ वये भाग .३० फुगेवाड  
प रसरातील पावसाळ  गटर करणेकामी मे. ी गु देवद  क .कं. िन.र. .29,98,549/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख आ या नव हजार पाचशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,34,607/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,34,607/- पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .19,86,142/- + 
रॉय ट  चाजस र. .18,092/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .20,50,084/- पयत 
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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 पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ५९४७      वषय मांक – २५ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – अ े ीय व ुत 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/१/का व/८६८/२०१९ द.१५/११/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालय व ुत वभागतील जनरेटर 
इंधनसाठ  या लेखािशषावर  सन 2019-20 अंदाजप क प रिश  क भाग 3 खच म ये  
र. .69,000/- इतक  तरतूद करणेत आलेली होती. परंतु ा.रामकृ ण मोरे  े ागृह जनरेटरसाठ  
व िलंक रोड हंदू  मशान भुमी जनरेटरसाठ  डझेल इंधनची मागणी वाढ याने सदर 
लेखािशषावर ल तरतूद आपुर  पडत आहे. यामुळे जनरेटर इंधनसाठ  अंदाजप क प रिश  क 
भाग 3 खच मधील वाहन इंधन (कायालय) मधून खालील माणे तपशीलात दिशवले माणे 
तरतूद वग करणे आव यक आहे. 
 
अ.  वभागाचे 

नाव 

लेखािशष अंदाजप क मूळ 
तरतूद 

2019-20 

वग करावयाची 
र कम 

सुधार त 
तरतूद 

2019-20 
        पान  अनु.   वाढ घट   

1 अ े ीय, 

व ुत 

वाहन इंधन 
(कायालय) 

प रिश  क 
भाग 3 खच 

102-
103 

3 1,15,000 - 50,000 65,000 

2 अ े ीय, 

व ुत 

जनरेटर 
इंधन 

प रिश  क 
भाग 3 खच 

102-
103 

8 69,000 50,000 - 1,19,000 

 
              तर  अ े ीय व ुत वभागाकड ल वर ल माणे लेखािशषावर ल वाढ/घट तरतूद              

वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

---------- 
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ठराव मांक - ५९४८      वषय मांक – २६ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०२७/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/32/2019-20 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत . .१६ मधील रावेत प रसराम ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व 
चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस िन.र. .52,49,998/- (अ र  
र. .बाव न लाख एकोणप नास हजार नऊशे अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .52,22,150/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .52,22,150/- पे ा 26.4% कमी हणजेच र. .38,43,502/- + 
रॉय ट  चाजस र. .27,848/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,71,350/- 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 पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९४९      वषय मांक – २७ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०२९/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/21/2019-20 अ वये भाग . १६ 
येथील रावेत, कवळे व मामुड  प रसरातील नद या कडेने जु या मु य गु व निलका बदलणे/ 
थलांत रत क न  न याने आव यक यासा या मु य गु व निलका टाकणेकामी मे. ावणी 

इं जिनअस िन.र. .89,99,348/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या नव हजार तीनशे 
अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,71,685/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,71,685/- पे ा 
25.38% कमी हणजेच र. .66,94,671/- + रॉय ट  चाजस र. .27,663/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .67,22,334/- 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 
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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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९५०      वषय मांक – २८ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०३०/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/121/2019-20 अ वये भाग . १२, 

पीनगर व सहयोगनगर प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे. वण क शन िन.र. .83,81,964/- (अ र  र. . याऐंशी लाख ए याऐंशी हजार 
नऊशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .83,52,219/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .83,52,219/- पे ा 
24.88% कमी हणजेच र. .62,74,187/- + रॉय ट  चाजस र. .29,745/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .63,03,932/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९५१      वषय मांक – २९ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०३१/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/120/2019-20अ वये भाग . १२, 

वेणीनगर व ता हाणेव ती प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे. वण क शन िन.र. .83,81,860/- (अ र  र. . याऐंशी लाख ए याऐंशी हजार 
आठशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .83,52,334/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .83,52,334/- पे ा 
25.55% कमी हणजेच र. .62,18,313/- + रॉय ट  चाजस र. .29,526/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .0/- = एकुण र. .62,47,839/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९५२      वषय मांक – ३० 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०३२/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/20/2019-20 अ वये भाग . १६ 
येथील रावेत   प रसरातील न याने वकिसत होणा-या प रसरात  जलिनःसारण निलकां न याने 
टाकणे वषयक कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन.र. .82,49,716/- (अ र  र. . याऐंशी लाख 
एकोणप नास हजार सातशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .82,20,926/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .82,20,926/- पे ा 25.38% कमी हणजेच र. .61,34,455/- + रॉय ट  चाजस 
र. .28,790/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .61,63,245/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९५३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०३३/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/127/2019-20 अ वये भाग . १२, 

तळवडे, पीनगर व प रसरातील चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती 
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करणेकामी मे. ी सदगू कृपा क शन िन.र. .41,92,048/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
या नव हजार अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .41,65,783/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .41,65,783/- पे ा 24.3% कमी हणजेच र. .31,53,498/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,265/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,79,763/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ५९५४      वषय मांक – ३२ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०३४/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/61/2019-20 अ वये बो-हाडेवाड , 

बनकरव ती ते  मोशी (देहू फा यापयत) पुणे नािशक महामागालगत न वन े नेज लाईन 
टाकणेकामी मे. ी सदगू कृपा क शन िन.र. .44,97,484/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख 
स या नव हजार चारशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,89,716/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,89,716/- पे ा 21.23% कमी हणजेच र. .35,36,549/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,768/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,44,317/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ५९५५      वषय मांक – ३३ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/९८९/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/16/2019-20 अ वये भाग .९  मधील 
र यांचे ेचेस भरणे व दु तींची कामे BBM प दतीने करणेकामी मे.ड .ड .क शन 
िन.र. .28,85,428/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख पं याऐंशी हजार चारशे अ ठावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .27,95,327/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .27,95,327/- पे ा 31.27% कमी हणजेच 
र. .19,21,228/- + रॉय ट  चाजस र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 
र. .20,11,329/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९५६      वषय मांक – ३४ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/९९०/२०१९ द.२१/११/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/17/2019-20 अ वये भाग .९ मधील 
र यांचे ेचेस भरणे र याचे खड मु म क न बी.बी.एम. करणेकामी  (सन २०१९-२०) 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .28,72,660/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख बाह र हजार सहाशे साठ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .27,82,559/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .27,82,559/- पे ा 
31.27% कमी हणजेच र. .19,12,453/- + रॉय ट  चाजस र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .20,02,554/- 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 
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कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९५७      वषय मांक – ३५ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य अ े ीय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .अ े/ था/का व/८/१८६३/२०१९ द.१४/११/२०१९ 

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

            भाग .१० म ये कला व डा सभागृह वकिसत करणे या  कामाक रता िन वदा पुव 
आ ण िन वदा प ात आ कटे ट कामासाठ  आ कटे ट मे. कमया असोिसएटस यांचे नेमणुक 
करणे व याकामी येणार  आ कटे ट फ  १.९७% (जीएसट  सोडुन) व िन वदा प ात कामासाठ  
क प स लागार (PMC) हणुन मे.के.बी.पी.िस हल इं जनी रंग स वसेस यांची नेमणुक करणे व 
याकामी येणार  फ  १.३४%(जीएसट  सोडुन) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

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

---------- 
ठराव मांक - ५९५८      वषय मांक – ३६ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संसोष ल ढे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु६/का व/९०४/२०१९ द.२२/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/71/2019-20 अ वये सन २०१९-२० साठ  

थेरगाव येथील टा यांची रंगसफेद  करण,े थाप य वषयक कामे करणेकामी मे अरबाज इं जिनअ रंग 

अ ड िस ह ल कं शन िन.र. .25,03,278/- (अ र  र. .पंचवीस लाख तीन हजार दोनशे अ याह र 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,78,854/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,78,854/- पे ा 25.25% कमी हणजेच 

र. .18,52,943/- + रॉय ट  चाजस र. .24,424/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .18,77,367/- 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 पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ५९५९      वषय मांक – ३७ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – वै कय मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /१/का व/१२०४/२०१९ द.२२/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाचे अ याव यक सेवेम ये अडथळा 
िनमाण होऊ नये हणून स थतीत कायरत असले या मानधनावर ल त  वै कय अिधकार , व 
इतर पॅरामे डकल स थतीत कायरत असले या कमचा-यांना स या द या जात असले या 
मानधनावर यांची द.३०-११-२०१९ रोजी मुदत संपु ात येत असून यांना द.०१-१२-२०१९ ते 
द.०६-१२-२०१९ अखेर ०६ दवसांची सेवा पुणत: खंड त क न द.०७-१२-२०१९ पासुन ते द.२५-
०१-२०२० अखेर ५० दवस कालावधीसाठ  पुणत: हंगामी व पात मुदतवाढ देणेस व यांना 
ावयाचे मानधनाचे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 

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

---------- 
 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक - ५९६०      वषय मांक – ३८ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – दूरसंचार  
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .दू रसंचार/५/का व/३३/२०१९ द.२७/११/२०१९ 

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

            मनपाचे दूरसंचार वभागाकड ल तीन VHF वायरलेस वसीजची द.१/१/२०२० ते 
३१/१२/२०२० अखेरची नुतणीकरणाची फ  डंसबर २०१९ पुव  अदा करणे बाबत यो य ती माह ती 
घेणेसाठ  ी.नरो हा थॉमस, कायकर  अिभयंता (दूरसंचार) यांना नवी द ली येथे जाणे - 
येणेसाठ  वमानाने वास करणेस व येणा-या खचास तसेच उपरो  तीन परवाने नुतणीकरण 
करणेसाठ    येणा-या फ  ची र कम भारत सरकारचे संचार मं ालय, नवी द ली यांस “भारत 
कोष” यांचेकडे On Line प दतीने अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ५९६१      वषय मांक – ३९ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – उ ान   
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/४३१/२०१९ द.२६/११/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपाचे उ ान वभागामाफत दघी र ता म यदुभाजक सुशोिभकरण क न १ वष 

देखभाल करणेकामी िन वदा नोट स नो. .९/२०१८-१९ िन वदा र. .७,३८,८१०/- ता वत क न 
मे.अथव वय.ंऔ ो.सेवा सं था  यांची अंदाजप कय दरापे ा ३.००% ने कमी या दराने वका न 
आदेश .उ ान/४/का व/९९/२०१९ द.२७/२/२०१९  अ वये देणेत आले आहे. सदर खचास 
मा. थायी सिमती ठराव .४६३० द.२८/२/२०१९ अ वये ७,१६,६४६/- चे खचास मा यता 
िमळालेली आहे. सदर र ता म यदुभाजक म ये िन वदा आदेशानुसार बोगणवेल व मोठ  रोपे व 
याअनुषंगाने सव कामकाज करणेत आले होते. परंतु आळंद  ते पंढरपुर पालखी थाना या 

वेळ   वारकर  यांनी बोगणवेलची ३००० रोपांचे नुकसान झाले आहे. संबंिधत नगरसद य यांनी 
सदरची झाडे पुन  लावणेबाबत कळ वले आहे. यानुसार मुळ अंदाजप कय रकमेपे ा वाढ व 
र. .८८,०००/-(अ र  र. .अ याऐंशी हजार फ ) खच होणार आहे यास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९६२      वषय मांक – ४० 

दनांक – २७/११/२०१९        
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.क णा िचंचवडे, मा.राज  गावडे यांचा ताव   –   

            भांडार वभागाशी संबंिधत आव यकतेनुसार सव ोजे ट यांचे दर पृथ:करण तां क 
अहवाल, तसेच तां क मागदशकाची सव कामे करणेकामी COEP अथवा त सम शास कय 
सं थांना थेट प दतीने नेमणे व यासाठ  वेळोवेळ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९६३      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २७/११/२०१९        
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.क णा िचंचवडे, मा.राज  गावडे यांचा ताव   –   

       मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं.१०९, ११० व िस.स.नं.६३६५, ६३६६, ६३६७, ६३७०, ६३७२ 
मधील आर ण .७३ (वाहनतळ) आर ण .७४ (पो ट ऑ फस) आर ण .७५ (वाचनालय) 
व आर ण . ७६ दवाखाना ह  आर णे वकासकामांमाफत पा कग + ३ मजले अशी इमारत 
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बांधून मनपा या भूमी व जंदगी वभागाकडे ह तांतर त करणेत आलेली आहे. पंपर  येथील 
कै.आ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फिनचर व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .४२२ द.२० जून २०१९ अ वये 
र. .५ कोट  चे खचास शास कय मा यता िमळालेली आहे. तसेच या कामास सन २०१९-२० चे 
अंदाजप कात र. .२.५० कोट  ऐवढ  तरतूद करणेत आलेली आहे. मौजे पंपर  वाघेरे येथील 
स.न.१०९, ११० व िस.स.नं.६३६५, ६३६६, ६३६७, ६३७०, ६३७२ मधील म.न.पा. माफत बांधणेत 
आलेली एकूण ४३७४.४३ चौ.मी.(बांधकाम १४६५.०५ चौ.मी. व वाहनतळ २९०९.३८ चौ.मी.) 
एव या े फळाची इमारत र. .८७७०.२९ ित म हना ५ वष कालावधीसाठ  मे. यायालयास 
देणेबाबतचा मा.महापािलका ठराव .३३२ द.२० डसबर, २०१८ अ वये पार त करणेत आलेला 
आहे. मा. ज हा यायािधश – ६ पुणे यांनी यांचे कड ल द. ८ नो हबर, २०१९ रोजीचे प ा वये 
या इमारतीत १६ यायालयासाठ  पाट शन व फिनचर ची कामे मनपा माफत करणेकामी 
मा.सभापती, थायी सिमती पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना प ा ारे व सम  वनंती 
केलेली आहे. यास अनुस न पंपर  येथीस कै.आ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल मनपा या 
ता यातील संपुण इमारचत मे.कोटास भाडेत वावर देणेकामी मा. ज हा यायािधश ६ पुणे यांनी 
मागणी के या माणे आव याक फिनचर पाटशन तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व व ुत 
वषयक कामे क न यांचा खच एकूण मू यांकनाम ये समा व  क न मनपा या नगररचना 
वभागाकडून/ सावजिनक बांधकाम वभागाकडून मू यांकन क न भाडे िन त करणेत यामा 
तसेच मे.कोटासाठ  आव यक फिनचर पाट श स तसेच इतर अनुशंिगक थाप य व व ुत 
वषयक कामे मनपा माफत पुण क न भूिम व जंदगी वभागामाफत सदरची इमारत मे.कोटाचे 
ता यात देणेत यावी. मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं.१०९, ११० व िस.स.नं.६३६५, ६३६६, ६३६७, 
६३७०, ६३७२ मधील कै.आ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल मपा या ता यातील संपुण इमारत 
मे.कोटास भाडेत वावर देणेकामी तसेच मे.कोटासाठ  आव यक फिनचर पाट श स तसेच इतर 
अनुषंिगक थाप य व व ुत वषयक कामे मनपा माफत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९६४      वषय मांक – ४२ 

दनांक – २७/११/२०१९        
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.क णा िचंचवडे, मा.राज  गावडे यांचा ताव   –   

      तुत वषयातील खालील दश वले या त यानुसार वाढ व घट क न तरतुद उपल ध   
क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ.
.  

कामाचे नाव  पान 
.  

अ. .  लेखािशष सन २०१९-२० 
ची तरतुद  

वाढ घट  

१ भाग . १६ रावेत भागातील 
रावेत गावठाण शाळा ते समीर 
लॉ स पयतचा १८.०० मी. ड . 
पी. र ता व इतर र ते 
वकिसत करण े

२७ १६ थाप य 
वशेष 
योजना  

२,००,००,०००/- ७५,००,०००/-  

२ गहुंजे ह  लगतचे ड.पी. 
र यापासून देहूरोड र यापयत 
लेखाफाम या बाजूला ए ेस 
हायवे लगतचा १२.०० मी. चा 
र ता वकिसत करण े

२७ १८ थाप य 
वशेष 
योजना 

२,००,००,०००/- ५०,००,०००/-  

३ भाग . १६ मधील कवळे 
भागातील समीर लॉ स  ते 
मुकाई चौक पयत  १८.०० मी. 
ं द ड . पी. र ता व इतर र ते 
वकिसत करण े

२७ १७ थाप य 
वशेष 
योजना 

२,४९,२१,०००/- २,००,००,०००/-  

४ पुनावळे येथील स.नं.४२, ४३ 
मधून जांबे गावाकडे जाणारा 
१८.०० मी.   ड .पी. र ता 
वकिसत  करण े

१९ ३५ थाप य 
वशेष 
योजना 

१,००,००,०००/- ७५,००,०००/-  

५ पंपर  िचंचवड मनपा या रेकॉड 
मचे डजीटलायझेशन तसेच 

द ताऐवज (Document) सुर ीत 
जतन करणेकर ता ऑडोमेटेड 
डॉ युमट मॅनेजमट िस ट म 
यंञणेसाठ  केबीनेट फिनचर व 
इतर अनुषंगीक कामे करण े

५१ १६ थाप य 
वशेष 
योजना 

  १०,००,००० 

+६,९०,००,००० 

एकुण  

७,००,००,०००/- 
(मा.महापािलका 
सभा ठराव 
४५२, द. 
२०/६/२०१९ 
अ वये 
६,९०,००,००० 
वाढ  

 ४,००,००,०००/- 

 एकुण     ४,००,००,०००/- ४,००,००,०००/- 
  
                 वर ल माणे वाढ व घट क न या वषयास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

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

---------- 
ठराव मांक - ५९६५      वषय मांक – ४३ 

दनांक – २७/११/२०१९        
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव   –   
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन करताना संबंिधत 
जिमन मालकास मोबदला अदा करतामा मा.महापािलका सभा ठराव .३९९ द. २१/११/२०१३ 
नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कोयवाह  करावया या करणात नुकसान भरपाई अदा 
करताना ३०% दलासा र कम दे यास मा यता देणेत आली आहे. तदनंतर मा.महापािलका सभा 
ठराव .७७४ द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात बदल क न न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३ मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा बािधत 
छो या छो या िमळकतधारकांना १००% दलासा र कम व ३०० चौ.मी पे ा जा त े ाचे भूखंड 
धारकांना ३०% दलासा र कम या माणे मा यता देणेत आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ 
नंतर ३०० चौ.मी. पे ा मो या भूखंडाचे वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा 
भूखंड केले या सव करणात सां वना र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  
अनुकुल – ०९                                                       ितकुल – ०१  

सदर ठराव बहुमताने 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/१५०९/२०१९ 

दनांक – २८/११/२०१९ 

                                                 
(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. 


