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

कायप का मांक – १६० 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १२/०२/२०२०                       वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.१२/०२/२०२० 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.आंगोळकर सागर सुिनल 
३. मा.ममता वनायक गायकवाड 
४. मा.न ता योगेश ल ढे 
५. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
६. मा.खानोलकर ा महेश 
७. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
८. मा.लांडगे राज  कसनराव 
९. मा.पंकज द ा य भालेकर 
१०. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
११. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

       या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.उ हास जगतापü -  
नगरसिचव, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.कोळंबे – मु य 
लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.िनकम 
– सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा. गाडेकर, मा.बहुरे, 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.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.वाबळे – 
अिध ाता वायसीएमएच, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.गलबले, 
मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.काळे - 
कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  पशुवै क य अिधकार ,  मा.जगताप – कामगार क याण 
अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  पीएमपीएमएल 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 .४४) मनपा या पंपळे गुरव, दापोड  येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे 

देखभाल दु तीबाबत. 
वषय .४५)  नंद कशोर भा कर कपोते यांची ता पुर या व पात संगीत अकादमी वभागासाठ  

कलापयवे क/मानद स लागार या पदावर नेमणूक करणेबाबत – मा.राज  लांडगे, 
मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव.  

वषय .४६)  आ ेला गाडन उ ानातील तळे व िशवतेजनगर, से टर १८ मधील दगडखाण 
म छबीज सोडून म छ मार  करणेकामी भाडेत वावर देणेबाबत – मा.सागर आंगोळकर, 
मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

वषय .४७)  म छबीज सोडून म छ मार  करणेचे काम देणेबाबत – मा.राज  लांडगे, मा.सागर 
आंगोळकर यांचा ताव.  

वषय .४८)  मा. थायी सिमती सभा ठराव .६५४८ द.२९/०१/२०२० वषय .१९ म ये दु ती 
करणेबाबत - मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

वषय .४९)  पंपर  िचंचवड शहराला ये या ४ माच रोजी ५० वष पुण होत अस याब ल शहराचा 
इितहास ंथ पी तयार करणेची जबाबदार  सोप वणेबाबत - मा.सागर आंगोळकर, 
मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

वषय .५०)  छ पती िशवाजी महाराज समाज बोधन पव २०२० व वध ठकाणी बोधना मक 
काय म करणेसाठ  येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत -  

वषय .५१)  मा. थायी सिमती सभा ठराव .६४११ द.१५/०१/२०२० म ये दु ती करणेबाबत – 
मा.राज  लांडगे, मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव.  

वषय .५२)  मनपा या स.नं.९६ येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसची देखभाल दु ती 
             करणे. 
वषय .५३)  मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत SC, ST, VJNT या व ा याना व वध 
             यवसायाचे िश ण देणेबाबत – मा.राज  लांडगे, मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव. 
वषय .५४)  पवानाथड  ज ा – २०२० चे आयोजनाक रता काय म सम वयक सं थेची नेमणूक 
             करणेबाबत – मा.न ता ल ढे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
वषय .५५)  फ े ीय कायालयाचे काय े ात औ णक धुर करणासाठ  तीन चाक  र ा टे पो 
             (चार) वाहन चालकासह भाडेत वावर घेणेबाबत. 
वषय .५६)  मनपा या ाथिमक, मा यिमक शाळा तसेच मनपाचे दोन औ ोिगक िश ण क  

येथील इमारती व प रसराची दैनं दन साफसफाई करणे तसेच मुता-या व शौचालय 
यांची व छता यां क प दतीने करणे या िन वदे या कामासाठ  वाढ व मनु यबळ 
पुर वणेकामी या खचास मा यता देणेबाबत. 

वषय .५७)  मा.महारा  रा य म हला आयोगा या मदतीने म हला स मीकरण अंतगत 
             बचतगटांसाठ  आयो जत िश ण काय मासाठ  झाले या खचास मा यता देणेबाबत 
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– मा.राज  लांडगे, मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव. 
वषय .५८)  छ पती िशवाजी महाराज समाज बोधन पव २०२० या काय मासाठ  मंडप वषयक  
            कामे करणेबाबत – मा.झामाबाई बारणे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
वषय .५९)  सभा आयोजनाबाबत – मा.झामाबाई बारणे, मा. ा खानोलकर यांचा ताव. 
वषय .६०)  पं डत दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म अंतगत म हला 

व मुलींसाठ  ान कौश य वकास िश ण राबवून उ ोजगता वकासाची कौश य 
वकसीत करणेस मा यता देणेबाबत – मा.झामाबाई बारणे, मा.न ता ल ढे यांचा 
ताव. 

वषय .६१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यावर सोडून दलेली वाहने/बेवारस वाहने  
            उचलणे क रता भाडेत वावर वयंचिलत HYD टो ग वाहने पुर वणेबाबत. 
वषय .६२)  मृत जनावरे उचलणे व व हेवाट लावणे या कामाकाजाबाबत – मा.संतोष ल ढे,  
             मा.िशतल िशंदे यांचा ताव. 
 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक – मा.सागर आंगोळकर           अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १२/०२/२०२० ची पा क सभा 
शिनवार दनांक १५/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती - शिनवार दनांक १५/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 

           (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

  पंपर  - ४११ ०१८  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – १६० 

(सभावृ ांत) 
( दनांक १२/०२/२०२० ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – १५/०२/२०२०                          वेळ – सकाळ  ११.०० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १२/०२/०२० ची तहकूब   

सभा शिनवार द.१५/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. 

सद य उप थत होते.               

                             
१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.कलाटे राहुल तानाजी 

 
       या िशवाय मा.पाट ल – अित.आयु  (१), मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर 
– मु य लेखा प र क, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , 
मा.दांगट – .सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

--------- 
        

सभापती –  सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने सोमवार  
          दनांक १७/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 

           (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १६० 
(सभावृ ांत) 

( दनांक १२/०२/२०२० व १५/०२/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १७/०२/२०२०                             वेळ – सकाळ  ११.०० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १५/०२/०२० ची तहकूब   
सभा सोमवार द.१७/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते.             

१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
४. मा.ममता वनायक गायकवाड 
५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६. मा.ल ढे न ता योगेश 
७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
८. मा.खानोलकर ा महेश 
९. मा.च धे आरती सुरेश 
१०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
११. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  
१२. मा.लांडगे राज  कसनराव 
१३. मा.पंकज द ा य भालेकर 
१४. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
१५. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१६. 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 जगताप -  नगरसिचव, मा.पाट ल – .सह शहर अिभयंता, मा.कंुभोजकर 
– मु य लेखा प र क, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , 
मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह 
शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.बोदडे - सहा यक आयु , 
मा.गाडेकर, मा.दांगट – .सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे – शासन 
अिधकार  ( थिमक िश ण), मा.मुंढे - .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), डॉ.साळवे – 
अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH मा.च हाण, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, 
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मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.काळे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  पशुवै क य अिधकार ,  मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.गोफणे 
– आरो य अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
     दनांक ०५/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५९) चा सभावृ ांत कायम करणेत 
आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ६६५६      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – ह े ीय थाप य 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/१/का व/२५५/२०१९, द.०६/०६/२०१९ 
        वषय - भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील आचाय अ े रंगमं दराची नुतनीकरणाची उव रत  
               कामे करणे या कामास वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत...  

वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६५७      वषय मांक – ०२ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/०६/का व/६९/२०२०, द.२२/०१/२०२० 
       वषय – अ णासाहेब मगर टेड यम ह तांतरणा या मोबद यात महारा  कामगारक याण मंडळास 
              जागा देणेबाबत.. 

वषय मांक ०२ वर ल वषयप  मागे घे यास परवानगी देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६५८      वषय मांक – ०३ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ –  मा.सागर गवळ , मा. वकास डोळस यांचा ताव – 
        मा.सागर गवळ , मा. वकास डोळस यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमती सभा ठराव .७३ द.२४/०१/२०२० अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने 
भोसर  येथील प.ंिच.ंमनपाचे नवनगर वकास ािधकरण बा केट बॉल मैदान पेठ .०९ मधील इमारत 
बरेच दवस बंद अस याचे दसून येत आहे. महानगरपािलके या डा वभागा या वतीने मनपाकड ल सव 
यायामशाळा खाजगी सं थांना चालव यास दे याचा वचार असून भोसर  गावाम ये ऍपल फटनेस हे थ 
लब या नावाने सं था असून २०० ते २५० त ण व ाथ  तसेच ७० ते ८० म हला व ाथ  आहेत. तसेच 

जे  नागर क व मनपा शाळेतील व ाथ  यांना मोफत िश ण देणेत येते. या ठकाणी कुशल िश क व 



7 
 

ेनर असून सव यायाम सा ह याची मा हती आहे. तर  भोसर  येथील प.ंिचं.मनपाचे नवनगर वकास 
ािधकरण बा केट बॉल मैदान पेठ .०९ मधील इमारत यो य ती अनामत र कम भ न 
यायामशाळेसाठ  चाल व यास 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 – ६६५९      वषय मांक – ०४ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ –  मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/७७/२०२०, द.०१/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .९/२/२०१९/२० आकुड   रे वे टेशन ते गंगानगर 
ािधकरण पयतचा  १८ मीटर ं द  र ता Urban Street Design नुसार वकिसत करणे या  कामांतगत 
व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.ओम एकदंताय इले कल िन.र. .९६,७५,०६२/- (अ र  र. .शहा णव 
लाख पंचाह र हजार बास  फ ) पे ा १८.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 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 – ६६६०      वषय मांक – ०५ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/३१३/२०२०, द.०१/०१/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/1/2019-20 अ वये आर ण .430 ( ाथिमक 
शाळा) वकिसत करणेमी मे.संक प इ ा चर िन.र. .8,30,69,535/- (अ र  र. .आठ कोट  तीस 
लाख एकोणस र हजार पाचशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .8,22,40,031/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .8,22,40,031/- पे ा 2.17% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.68% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
हणजेच र. .8,04,55,422 /- + रॉय ट  चाजस र. .7,85,054/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .44,450/- = एकुण र. .8,12,84,926/- 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 
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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 – ६६६१      वषय मांक – ०६ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – आरो य मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .आमुका/११/का व/८६/२०२०, द.०१/०१/२०२० 
       मा.अित.आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या अ े य कायालयाकड ल भाग .14  या भागातील सावजिनक शौचालय व मुतार  
यांची दैनं दन साफसफाई करणे.कामाकर ता ई-िन वदा नोट स .5/2/2019-20 िस द क न िन वदा 
माग व यात आ या आहेत. यासाठ  ा  िन वदापैक  लघु म िन वदाधारक यांनी सादर केलेले दर खालील 
माणे 

अ.  

 

तपिशल  

िन वदाधारकांचे 
नाव 

 

एकूण िन वदा र. 
पये ा  लघु म दर शेरा  साव. शौचालय ( ी + 

पु ष) शीटस ्
साव. मुतार  

सं या 

1. लॉक- 60 िसटस ्  466 लॉक- 4 िसटस ् 
45 

मे. ड  एम 
एंटर ायजेस 

2,28,67,532 
/- 1,83,44,746/- -19.77% 

कमी 
 सदर िन वदेचे कामासाठ  मे.ड .एम.एंटर ायजेस यांचा र. .1,83,44,746/- अंदाजप कय दरापे ा -
19.77% कमी असा दर ा  झालेला आहे. यांनी सादर केले या दरपृथरकणानुसार महापािलकेने  
अंदाजप ाकाम ये नमुद केले या कमान वेतन दराचे पालन होत आहे. ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, 
याकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे तसेच सदर कमान 
वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार 
अदा करावया 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 – ६६६२      वषय मांक – ०७ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – व ुत ग े ीय कायालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/ग /ेथेर/१/२१९/२०२०, द.३१/०१/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न याने सु  होणा-या काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद  या 
बी.आर.ट  र यावर ल (Carridor Nos 4) बस थानकांत र ता ओंलाडुन जाणे कर ता व उतर यानंतर 
परत र ता ओंलाडुन ये या साठ  नागर कां या सुर ेते या ीने ाफ क िस नल य ंणा बस वणे अ यंत 
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आव यक आहे. या माणे याच र यावर ल मु य चौक जवळ-जवळ अस याने, तेथील वाहतुक दवे 
यं णा िस ोनाय जंग करणे बाबत द. १७/९/१९ या संयु  सभेत व द.   कळ वणेत आले आहे.  
१) वाहतुक िनय ंक यं णा बस वणे व िस ोनाय जंग या कामाचे अंदाजप क तयार कर यात आले  

असुन यास अंदाजे र. .३४,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.    
२) मा.सहा. पोलीस आयु , वाहतुक शाखा, पपर ं िचंचवड यांनी यां या कड ल प   

सपोअ/वाहतुक/६६७/२०१९  द.२६/७/२०१९ अ वये थेरगाव फाटा येथे न वन ाफ क िस नल 
बस वणेची मागणी केली आहे. या कामाकर ता अंदाजे र. .१०,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.  

३) ग भागातील  वाहतुक िनयं ण यं णे कर ता टायमर व बजर बस वणे या कामाकर ता अंदाजे 
र. .१५,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे. 

४) भाग .२१ जय हं द चौकात न वन वाहतुक िनयं ण दवे बस वणे कर ता मा.नगरसद य ी.संद प 
वाघेरे यांनी मागणी केली असुन यांस अंदाजे र. .१२,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.  

        या सव कामाची मागणी सन २०१९-२० चे अंदाजप क मंजुर झा यानंतर आली अस याने या 
कामाकर ता ग भागात तरतुद कर यात आलेली नाह  यामुळे सदर या कामासाठ  तरतुद वग करण 
करावे लागणार आहे. सांगवी- कवळे या बी.आर.ट .एस. र यावर ल कावेर नगर व पाक ट येथे 
न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा होणार  १३२ के ह  टॉवर लाईनची उंची वाढ वणे ा 
कामासाठ  सन २०१९-२० या वषात र. .६०,००,०००/- तरतुद कर यात आली असुन ती पुरेशी नस याने 
हे काम थाप य वभागा या तरतुद तुन िन वदा काढणेत आलेली आहे. यामुळे सदरची तरतुद िश लक 
अस याने, वर नमुद केले या कामा साठ   वग करण करणे श य आहे. याची स व तर माह ती 
सोबत या त यात दली आहे. सबब, त यात नमुद अ. .२ व ५ या कामाचे नाव व अनु मे 
र. .३०,००,०००/-, ८,००,०००/-, १२,००,०००/- व १०,००,०००/- अशी एकुण र. .६०,००,०००/-(अ र  
र. .साठ लाख फ ), सन २०१९-२० चे मनपाचे अंदाजप कात समा व  करणेस, तसेच यास आव यक 
तरतुद (सोबत या त या मधील रकाना .९) मनपा या मंजुर अदांजप कातील पान .३५९ अ. .१ 
येथील मु य कायालय भांडवली अंतगत थाप य वषयक लपातंगत वदयुत वषयक कामे करणे या 
लेखािशषकातुन, “ ाफ क िस नल, ग भाग “ या लेखािशषातंगत (भांडवली खच) वग करणेस व 
अ. .२ व ५ या न वन कामास त या मधील रकाना  ५ मधील र कमेचे वग करण करणेस व 
कामास शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६६६३      वषय मांक – ०८ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ –  मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१७/२०२०, द.०३/०२/२०२०   
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/40/2019-20 अ वये भाग .५ म ये  
िम स कॉ ट व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .83,09,612/- 
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(अ र  र. . याऐंशी लाख नऊ हजार सहाशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .82,09,815/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .82,09,815/- पे ा 23.99% कमी हणजेच र. .62,40,280/- + रॉय ट  चाजस र. .57,147/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,650/- = एकुण र. .63,40,077/- 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 – ६६६४      वषय मांक – ०९ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ –  मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/६९/२०२०, द.०३/०२/२०२०   
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/9/2019-20 अ वये भाग .३२ सांगवी येथील 
मनपा शाळेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िन खल वलास गायकवाड िन.र. .1,20,51,596/- (अ र  
र. .एक कोट  वीस लाख ए काव न हजार पाचशे शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .1,18,71,149/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,18,71,149/- पे ा 24.05% कमी हणजेच र. .90,16,138/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,27,347/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .91,96,585/- 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 – ६६६५      वषय मांक – १० 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ –  मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/१५/२०२०, द.०३/०२/२०२०   
       मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे – 
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०६.०१.२०२०  ते  द.१२.०१.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
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.मुलेप/६/का व/१५/२०२० द.०३/०२/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करणेत आला. 

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

ठराव मांक – ६६६६      वषय मांक – ११ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/१४/२०२०, द.०३/०२/२०२०   
       मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे – 
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३०.१२.२०१९  ते  द.०५.०१.२०२० अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१४/२०२० द.०३/०२/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत आला. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६६७      वषय मांक – १२ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/१६/२०२०, द.०३/०२/२०२०   
       मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे – 
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१३.०१.२०२०  ते  द.१९.०१.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१६/२०२० द.०३/०२/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत आला. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६६८      वषय मांक – १३ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – ब े ीय व ुत 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ –  मा.अित र  आयु  यांचे प  .ब ेका/ व/१९/२०२०, द.०५/०२/२०२०   
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या  'ब' कायालयांतगत . .१८ मधील मोरया हॉ पीटल ते यशोपूरम ज पंपर  िचंचवड 
िलंक रोड अबन ट डझाईन नुसार वकिसत करणे  अंतगत व ुत वषयक कामे वकिसत 
करणेचे तावीत आहे.   सदरचे काम मनपाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  केलेले आहे. 
तसेच सदर कामाक रता आव यक शा.मा यता ता वत केलेली आहे. सदरचे काम हे वैिश यपुण 
असलेने ते गुणव ापुवक, मुदतीत पुण करणे गरजेचे आहे याक रता त  स लागाराची आव यकता आहे. 
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सदर कामाचे यो य िनयोजन क न पुवगणन अंदाजप क तयार करणे, दरसुचीम ये समा व  नसले या 
बाबींचे दरपृथकरण (RA)  तयार करणे, नकाशे तयार करणे,  िन वदा येसाठ  कागदप ांची पुतता करणे, 
इ िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व कामाचे आदेश िमळा यानंतर संपुण कामाचे िनयोजन व 
वेळोवेळ  देखरेख करणे, मोजमापे तपासणे इ. िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी 
लागणार आहेत. मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- पुणे ४११०६१ यांचे ०.८९ ट के हे दर सवात 
कमी असुन यांचे नाव मनपाचे नािमका सुची म ये (Empanel) म ये समा व  आहे. सदर कामाची 
स लागार फ .०.८९  ट के दराने अदा करणेत येईल. अंदाजप क कामातील पानांक   ४८  अनु मांक 
०९  नुसार .र.३ कोट  शासक य मा यता उपल ध आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजे एकूण .र. २ कोट  
इतका खच अपे त आहे याअ वये स लागारा या ०.८९ ट के   दरा माणे स लागाराला एकूण अंदाजे  
.र.१,७८,०००/-  इत या रकमेची फ  अदा करणे आव यक राह ल. नािमका सुची तयार करतांना दले या 

सव अट  व शत  ा स लागार सं थेस बंधनकराक असतील. तर  तूत कामाकर ता मे.कंपास क स टंसी 
इंगीनी रंग से विसस- पुणे ४११०६१  यांची नेमणुक करणेस व ०.८९  ट के दराने फ अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६६६९      वषय मांक – १४ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जशुक से.२३ व ुत 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१३३/२०२०, द.०५/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या सांगवी गावठाण, सांगवी पीड लूड , सांगवी स.नं.८४, पंपळे गुरव व दापोड  येथील 
शु द पाणी पुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या कामास आणखी ३ म हने 
द.०१/०२/२०२० पासून द.३०/४/२०२० पयत कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे याक रता येणा-या वाढ व 
र. .१६,४३,७६०/- चे खचास तसेच कं ाट  कामगार काय ानुसार कामा या कायकालावधीम ये देय ठरणार  
वेतनवाढ फरक र. .३,७४,७९८/- असे िमळून एकूण र. .२०,१८,५५८/- (अ र  र. .वीस लाख अठरा 
हजार पाचशे अ ठाव न फ ) इतक  र कम मे.शुभम उ ोग यांस सुधा रत करारनामा क न 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 – ६६७०      वषय मांक – १५ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जशुक से.२३ व ुत 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१३४/२०२०, द.०५/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
        मनपा या कृ णानगर स.नं.२२, पाट लनगगर, जाधववाड , से.नं.१० व गवळ माथा येथील पंप 
हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या कामास आणखी ३ म हने द.०१/०२/२०२० पासून द.३०/४/२०२० 
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पयत कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे याक रता येणा-या वाढ व र. .१५,९८,१५०/- चे खचास तसेच कं ाट  
कामगार काय ानुसार कामा या कायकालावधीम ये देय ठरणार  वेतनवाढ फरक र. .३,४७,७२८/- असे 
िमळून एकूण र. .१९,४५,८७८/- (अ र  र. .एकोणीस लाख पंचेचाळ स हजार आठशे आ याह र फ ) 
इतक  र कम मे.शुभम उ ोग यांस सुधा रत करारनामा क न 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 – ६६७१      वषय मांक – १६ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जशुक से.२३ व ुत 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१३५/२०२०, द.०५/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
        मनपा या रहाटणी स.नं.९६ लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे चालन करणे 
(२०१८-१९) या कामास आणखी ३ म हने द.०१/०२/२०२० पासून द.३०/४/२०२० पयत कालावधीसाठ  
मुदतवाढ दे याक रता येणा-या वाढ व र. .१३,०९,४१०/- चे खचास तसेच कं ाट  कामगार काय ानुसार 
कामा या कायकालावधीम ये देय ठरणार  वेतनवाढ फरक र. .३,०३,१९३/- असे िमळून एकूण 
र. .१६,१२,६०३/- (अ र  र. .सोळा लाख बारा हजार सहाशे तीन फ ) इतक  र कम मे.शुभम उ ोग 
यांस सुधा रत करारनामा क न 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 – ६६७२      वषय मांक – १७ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – नागर  सु वधा क  
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/२/का व/२५/२०२०, द.०४/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       महानगरपािलका ह तील नाग रकांना यांचे न जक या ठकाणी जा तीत जा त 
महानगरपािलके या तसेच इतर शासक य/ िनमशासक य सेवा उपल ध होणेकामी प ह या ट यात एकूण 
१५ व वध ठकाणी खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  ठराव .५४६८ द.३१/०१/२०१३ अ वये 
काया वत कर यात आलेली आहेत. मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश  ई-ग हन स/२/का व/१८०/२०१४ 
द.१५/०२/२०१४ अ वये सदर नागर  सु वधा क चालकांना तीन वष कालावधीक रता िनयु  आदेश 
बजा वणेत आला असून सदर क चालकांना आदेश .मातं व/३/का व/३६२/२०१६ अ वये 
द.१५/०२/२०१७ पासून पुढ ल तीन वषाक रता मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. सदरची मुदत 
द.१४/०२/२०२० रोजी संपु ात येणार आहे. तथा प, मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश 
.नासुक/२/का व/३७/२०१९ द.२२/०२/२०१९ अ वये प ह या ट यामधील एकूण १५ क चालकांपैक  
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एकूण ०४ क चालकांचे नागर  सु वधा क ां या नेमणूका र  करणेत आलेले आहे. सबब नाग रकां या 
सोयी या ीने स थतीत प ह या ट यामधील एकूण १५ क चालकांपैक  बंद केले या एकूण ०४ 
क चालक वगळूण उव रत एकूण ११ नागर  सु वधा क चालकांना महनगरपािलका करारना यातील अट  व 
शत नुसार न याने र. .५००/- या टँपपेपरवर करारनामा क न यांना पुन : पुढ ल ३ वषाक रता 
हणजेच दनांक १५/०२/२०२० पासून ते द.१४/०२/२०२३ अखेर पयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 

तर  सोबतचे प -अ म ये नमूद क चालकांना करारना यातील अट  व शत नुसार मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६६७३      वषय मांक – १८ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ –  मा.अित. आयु  (२) यांचे प  .माजसं/२/का व/६५/२०२०, द.०३/०२/२०२०   
       मा.अित. आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या मा हती व जनसंपक वभागाकड ल एलईड  न िन..नो. .०५/२०१८-१९ 
द.१०/०५/२०१९ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदेचा तपिशल खालील माणे. 

१)     िन वदा दर :-  र. .६,१६०/- 
२)     कामाची मुदत :- १ वष 
३)     मूळ जा हरात िस चा दनांक:- ०२/०२/२०१९ 
४)     थम मुदतवाढ जा हरातीचा िस चा दनांक:- २६/०२/२०१९ 
५)    पाक ट .१ उघड याची तार ख:- १३/०३/२०१९ 
६)      पाक ट .२ उघड याची तार ख:- १०/०५/२०१९ 
७)     िन वदा िस  दैिनक:- .लाईफ ३६५, दै. सं या, दै. सांज महानगर , दै. पवना  

समाचार, सा. गत भारत 
तुत कामासाठ  एकूण ४ िन वदा ा  झा या हो या. यापैक  ३ िन वदा पा  झा या असून मे.रामा 
हजन यांची एलईड  न इनपुट व ऑपरेटरसह लावणे व ५५” Plazma TV लावणेकामी सवात कमी 

र. .३,६४४/- (अ र  र. .तीन हजार सहाशे च वेचाळ स फ ) (४०.१५% कमी) दराची िन वदा ा  
झाली आहे. तर  एलईड  न िन वदा .०५/२०१८-१९क रता मे.रामा हजन या सं थेस करारनामा 
क न कामकाज आदेश देणेस तसेच िन वदे या मंजूर दराने अंदाजप क य र. .१७,६०,८८०/- (अ र  
र. .सतरा लाख साठ हजार आठशे ऐंशी फ ) पयत या खचास  मा. आयु  यांनी मा यता दली आहे. 
तसेच मे.रामा हजन यां या सोबत करारनामा कर यात आला असून याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६७४      वषय मांक – १९ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जशुक से.२३ व ुत 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१३२/२०२०, द.०५/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थेरगाव गावठाण स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक, वाकड, काळाखडक बु टर व 
पुनावळे येथील पंप हाऊसचे चालन करणे (२०१८-१९) या कामास आणखी ३ म हने द.०१/०२/२०२० 
पासून द.३०/४/२०२० पयत कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे याक रता येणा-या वाढ व र. .१६,५४,९९२/- चे 
खचास तसेच कं ाट  कामगार काय ानुसार कामा या कायकालावधीम ये देय ठरणार  वेतनवाढ फरक 
र. .३,६८,०८८/- असे िमळून एकूण र. .२०,२३,०८०/- (अ र  र. .वीस लाख तेवीस हजार ऐंशी फ ) 
इतक  र कम मे.शुभम उ ोग यांस सुधा रत करारनामा क न 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 – ६६७५      वषय मांक – २० 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/९५/२०२०, द.०४/०२/२०२०   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ”     (१ ते  ११) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार 
भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.   

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

ठराव मांक – ६६७६      वषय मांक – २१ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – आरो य मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/११/का व/८८/२०२०, द.०५/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पं.िचं.महानगरपािलके या काय ेञातील मशानभूमी मधील दैनं दन व छता साफसफाई देखरेख 
सुर ा व उ ान इ. कामाकर ता ठेकेदार  प दतीने कामगार पुर वणेबाबत. िन वदा नोट स .3/2/२०19-
20 िस द क न िन वदा माग व यात आ या आहेत. यासाठ  ा  िन वदापैक २ लघु म िन वदाधारक 
समान दराचे ा  झाले आहेत, यांनी सादर केलेले दर खालील माणे – 
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अ. . तपिशल मशान 
भुमी सं या ा  िन वदाधारकांचे नाव एकूण िन वदा 

र. पये 
ा  झालेले 
लघु म दर शेरा 

१. ‘ब’,‘ड’  ‘ह’व 
‘ग’ े ीय कायालय 19 मे. महाल मी  वयंरोजगार 

सेवा सह. संथा मया.  14,62,44,051/- 13,28,53,683/- 9.15%कमी 

२. ‘ब’,‘ड’  ‘ह’व 
‘ग’ े ीय कायालय 19 मे. सैिनक इंटेिलजंट ॲ ड 

िस युर ट  ा. ली. 14,62,44,051/-  13,28,53,683/--9.15%कमी 

             
सदर िन वदेचे कामासाठ  काळजीवाहक (76), रखवालदार (76), माळ  (19) असे एकूण 171 कामगार 
पुर वणेची आहे. तथा प िन वदेसाठ  मे. महाल मी  वयंरोजगार सेवा सह. संथा मया. व मे.सैिनक 
इंटेिलजंट ॲ ड िस युर ट  ा. ली.यांचा -9.15%कमी असा समान दर ा  झालेलाआहे. दो ह ं 
िन वदाधारकांनी एकमत क न, सदरचे काम  मे.महाल मी  वयंरोजगार सेवा सह. संथा मया. यांनी 
70% व मे. सैिनक इंटेिलजंट ॲ ड िस युर ट  ा. ली. यांनी 30%  करणेस तयार  अस यामुळे, 
शासक य कामकाजा या ीने सदर या िन वदेचे कामकाज हे सादर केले या लघु म दरानुसार  मे. 

महाल मी  वयंरोजगार सेवा सह. संथा मया. यांना (70%)  13 मशानभुमी कर ता अंदाजप क य 
दरापे ा र. .9,29,97,578/-  व मे.सैिनक इंटेिलजंट ॲ ड िस युर ट  ा. ली. यांना (30%) 6  
मशानभुमी कर ता अंदाजप क य दरापे ा र. .3,98,56,105/-   काम देणेत येवुन, 3वष 

कालावधीसाठ  येक मशानभुमी िनहाय  4 काळजीवाहक, 4 रखवालदार, 1 माळ   या माणे कामगार 
पुर वणेकामी ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, याकामी यां याशी आव यक अट / शत चा करारनामा 
करणे, कामाचा आदेश देणे तसेच सदर सुर ा,काळजीवाहकांना कमान वेतन दराने देय वेतन तसेच 
रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया 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 – ६६७७      वषय मांक – २२ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ –  मा.सहशहर अिभ.( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/८४/२०२०, द.०६/०२/२०२०   
       मा.सहशहर अिभ.( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ  (1 ते 7) 
मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत 
आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६७८      वषय मांक – २३ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/५७/२०२०, द.०६/०२/२०२०   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 28) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६७९      वषय मांक – २४ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/९४/२०२०, द.०६/०२/२०२०   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1ते 6) मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६८०      वषय मांक – २५ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/का व/९३/२०२०, द.०६/०२/२०२०   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  अ (1 ते 
4) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६८१      वषय मांक – २६ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.करणा िचंचवडे  
संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३३७/२०२०, द.०६/०२/२०२०   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
        मनपा या जलिन:सारण मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 2) मधील कामांचे 
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िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६८२      वषय मांक – २७ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – वृ  संवधन 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/७३/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम १९७५ करण 
६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले अंदाजप क असुन २०१९-२० चे 
सुधार त र. .२८,६७,१६,०००/- व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप क र. .३२,०३,८१,०००/- इतके आहे. 
सदर अंदाजप कास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६६८३      वषय मांक – २८ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/का व/२१/२०२०, द.०५/०२/२०२०   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 3) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६८४      वषय मांक – २९ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ –  मा.अित र  आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/का व/२२/२०२०, द.०६/०२/२०२०   
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/04/2019-20 अ वये . .६ मोशी येथे 
अ नशामक क  बांधणेकामी मे.पी.एन.नागणे िन.र. .3,89,56,443/- (अ र  र. .तीन कोट  एकोणन वद 
लाख छप न हजार चारशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,82,18,613/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .3,82,18,613/- पे ा 3.60% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19चे 
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एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 4.26% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने हणजेच र. .3,68,42,743/- + रॉय ट  चाजस र. .4,74,780/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,63,050/- = एकुण र. .3,75,80,573/- 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 – ६६८५      वषय मांक – ३० 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/११४/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/5/2019-20 अ वये मनपाचे से.१० ािधकरण 
पंप हाऊस येथे पयायी फ डरची यव था करणेकामी मे.ए सेल इले क स िन.र. .74,19,787/- (अ र  
र. . चौ-याह र लाख एकोणीस हजार सातशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .74,19,787/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .74,19,787/- पे ा 22.5% कमी हणजेच र. .57,50,335/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .57,50,335/- 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 – ६६८६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/११५/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/6/2019-20 अ वये मनपाचे च-होली 
पंपगृहातील पं पंग मिशनर चे मता वाढ वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल इले क स 
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िन.र. .53,55,804/- (अ र  र. . ेप न  लाख पंचाव न हजार आठशे चार फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .53,55,804/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .53,55,804/- पे ा 24.3% कमी हणजेच र. .40,54,344/- + 
रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .40,54,344/- 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 – ६६८७      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/११३/२०२०, द.०५/०२/२०२०   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १२) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय  
अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा./ वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

 
ठराव मांक – ६६८८      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ –  मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/२१/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
डसबर २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२१/२०२०  
द.०७/०२/२०२० अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६६८९      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन-क/१५/का व/४०/२०२०, द.०६/०२/२०२०   
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल तावासोबत या 
प  अ (१ ते २३) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत  माणे संबिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६६९०      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३३८/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/68/2019-20 अ वये ड े ीय कायालया  
अंतगत येणा-या ना यातील अ त वात असलेली ेनेज लाईन र यावर थलांत रत करणेकामी मे.रवी 
एंटर ायजेस िन.र. .1,49,98,783/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख अ या नव हजार सातशे 
याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,53,929/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,53,929/- पे ा 21.78% 
कमी हणजेच र. .1,16,96,963/- + रॉय ट  चाजस र. .44,854/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 
एकुण र. .1,17,41,817/- 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 – ६६९१      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३३९/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/132/2019-20 अ वये भाग .२७ रहाटणी 
मधील साईसागर कॉलनी, वृंदावन कॉलनी, साई कॉलनी, सुयोग कॉलनी व इतर प रसरातील  जलिनःसारण 
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यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .74,99,989/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
न या नव हजार नऊशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,74,357/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,74,357/- पे ा 21.77% कमी हणजेच र. .58,47,189/- + रॉय ट  चाजस र. .25,632/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .58,72,821/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६६९२      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३४०/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/134/2019-20 अ वये भाग .२७ रहाटणी 
मधील  िशवराज नगर, पवनानगर, रहाटणी  गावठाण व इतर प रसरातील  जलिनःसारण यव था 
सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .74,99,946/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
न या नव हजार नऊशे शेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,75,293/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,75,293/- पे ा 25.27% कमी हणजेच र. .55,86,286/- + रॉय ट  चाजस र. .24,653/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .56,10,939/- 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 – ६६९३      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३४१/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/131/2019-20 अ वये भाग .२१ पंपर  
मधील नवमहारा  व ालय प रसर, िभममनगर, पंपर  वाघेरे गावठाण व इतर प रसरातील  जलिनःसारण 
यव था सुधारणा कामे करणे कामी मे.देव क शन िन.र. .89,99,942/- (अ र  र. .एकोणन वद 
लाख न या नव हजार नऊशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .89,71,223/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .89,71,223/- पे ा 26.77% कमी हणजेच र. .65,69,627/- + रॉय ट  चाजस र. .28,719/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .65,98,346/- 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 – ६६९४      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३४२/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/10/2019-20 अ वये च-होली मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग .३ च-होली येथील ना यामधील मलवा ह यांची सुधारणा कामे करणेकामी मे.सोनाली 
टोन युर  िन.र. .74,98,832/- (अ र  र. . चौ-याह र लाख अ या नव हजार आठशे ब ीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,75,651/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,75,651/- पे ा 32.4% कमी हणजेच 
र. .50,53,540/- + रॉय ट  चाजस र. .23,181/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .50,76,721/- 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 – ६६९५      वषय मांक – ४० 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३४३/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/70/2019-20 अ वये  भाग .२६ मधील 
पंपळे िनलख मैलाशु द करण क ाकडे जाणा-या मु य गु व वाह नीचे व चबसचे मजबूतीकरण 
करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .62,52,442/- (अ र  र. .बास  लाख बाव न हजार चारशे 
बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,44,321/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,44,321/- पे ा 18.81% कमी 
हणजेच र. .50,69,764/- + रॉय ट  चाजस र. .8,121/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .50,77,885/- 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 – ६६९६      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३४४/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/39/2019-20 अ वये कासारवाड  
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ नेह नगर, मासुळकर कॉलनी  व उवर त  प रसरात  
आव यकतेनुसार  न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी मे.देव क शन िन.र. .59,99,977/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .59,73,315/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .59,73,315/- पे ा 22.88% कमी हणजेच र. .46,06,621/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,662/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,33,283/- 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 नंुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ६६९७      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३४५/२०२०, द.०७/०२/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/69/2019-20 अ वये गाडे वटभ ट  ते 
जावडेकर पे ोल पंपापयत (कोलते पाट ल गृह क पा समो रल र ता) र याचे दो ह  बाजुक न याने 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .62,87,085/- (अ र  र. .बास  लाख 
स याऐंशी हजार पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,69,437/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,69,437/- पे ा 
19.91% कमी हणजेच र. .50,21,192/- + रॉय ट  चाजस र. .17,648/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .50,38,840/- 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 – ६६९८      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/८/का व/७३/२०२०, द.२४/०१/२०२०   
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन – 
       पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .६/०१/२०१९-२० अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या से टर २३ िनगड  येथील जलशु करण क ासाठ  आव यक िल वड व पावडर पॉली 
अ युिमिनयम लोराईड रसायनां या खरेद कामी वृ प  तसेच NIC वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  
क न िन वदा माग व यात आ या हो या. एकूण ा  ०४ िन वदांपैक  िन वदा अट  व शत नुसार पा  
असले या ०२ िन वदा द.१३/०१/२०२० रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून दरप काचा तुलना मक 
त ा खालील माणे आहे. 
           अ. .                 ठेकेदाराचे नाव                   िन वदाम ये दलेला दर 

1.        मे.एस. ह . एस. केिमकल कॉप रेशन           ०.९९ % कमी  (Ist Lowest  ) 
2.        मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.              ०.९५% कमी   (2nd Lowest 
) 
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वर ल पैक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .०.९९% कमी  दराची िन वदा लघु म िन वदा 
आहे. यांनी नवीन सुधा रत िन वदा दर -१.००% कमी असा दलेला आहे. जलशु करणाचे येम ये 
िल वड व पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न 
चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील 
पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे 
हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर िन वदेतील शत .१७ नुसार सदरची खरेद  60:40 या माणात 
हणजेच  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 60 % व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण 

प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. मे.आय डअल 
केिमकल (इं) ा.िल. (2nd Lowest)  यांना 1st Lowest या दरात पुरवठा करणेबाबत वचारणा 
करणेत आलेली असून यांनी याच दरात (-१.००% कमी) पुरवठा करणे बाबत प  दलेले आहे. सदर 
अट नुसार मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन (1st Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या ६०% व 
मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. (2nd Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण 
िल वड व पावडर  पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड  एकाच दराने खरेद  करावा लागणार आहे. तर  
मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून िन वदे या ६०% प रमाण  िल वड व पावडर पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड (र. .३,२७,८३,४२८/-पयत) व मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. (2nd 
Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण िल वड व पावडर  पॉली अॅ युिमिनयम 
लोराईड (र. .२,१८,५५,६१८/- पयत) -१.००% कमी  या सुधा रत दराने (िन वदा वकृती यो य 

दरापे ा १.००% ने कमी) एकूण एक त  अपे त खच र. .५,४६,३९,०४६/- (अ र  र. .पाच कोट  
शेहेचाळ स लाख एकोणचाळ स हजार शेहेचाळ स फ ) पयत खरेद  करणेस व िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट शत  माणे यावर ल व तु 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. 
---------- 

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

ठराव मांक – ६६९९      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/९३९/२०२०, द.०२/१२/२०१९   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/91/2019-20 अ वये मनपा या पंपळे गुरव, 
दापोड  येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे देखभाल दु ती करणेकामी मे फलोमॅक 
इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .30,00,000/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,00,000/- पे ा 1.5% कमी हणजेच र. .29,55,000 /- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,55,000/- पयत काम क न घेणेस 
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आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७००      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या संगीत अकादमी वभागासाठ  मानधनावर कलापयवे क/ 

मानद स लागार हणुन डॉ. नंद कशोर भा कर कपोते यांची ता पुर या व पात कला पयवे क / मानद 
स लागार या पदावर दरमहा एक त र कम र. .२५,०००/- (अ र  र. . पंचवीस हजार फ  ) चे 
मानधनावर सहा म ह यांसाठ  नेमणुक 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 – ६७०१      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा. सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. राज  लांडगे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आ ेला गाडन उ ानातील व िशवतेजनगर, से टर १८, 

िशवमं दराशेजार ल दगडखाण येथे पा याचे तळे आहेत. सदर ठकाण या त यांम ये म छबीज सोडून 
म छ मार करणेकामी चाल व यास देणे आव यक आहे. तारा म हला बहुउ ेशीय सं था यांना आ ेला 
गाडन उ ानातील तळे व िशवतेजनगर, से टर १८ मधील दगडखाण ितवष ित तळे र. .५०,०००/- या 
दराने पुढ ल ३ वष कालावधीसाठ  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 – ६७०२      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बड हॅली उ ान मधील त याम ये म छ बीज सोडून 
म छ मार  कर याचे काम मे. भोईराज म छ मार  सहकार  सं था (म) यांना तीवष  र. .५०,०००/- (अ र  
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र. . प नास हजार फ  ) या दराने पुढ ल ५ वष कालावधीसाठ  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 – ६७०३      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा. सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. राज  लांडगे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

 वषय प  . वमुका/५/का व/५९/२०२०, द.२१/०१/२०२० अ वये 
िन.नो. .Ele/Ho/C/10/2/2019-20 क रता   मे. व प इले कल ऍ ड इं जिनअर ंग यांचेकडून िन वदा दर 
१८.१० ट के ऐवजी १८.०९ ट के कमी दराने ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,७५,७९२/- पयत 
काम क न घेणेस  असे नजरचुक ने नमूद कर यात आले होते.  यानुसार ठराव मांक ६५४८ 
द.२९/०१/२०२० वषय .१९ ( व ुत मु यालय) अ वये वषय मंजूर झालेला आहे यात दु ती करणे 
आव यक आहे.  तर  िन.नो. .Ele/Ho/C/10/2/ 2019-20 क रता   मे. व प इले कल ऍ ड 
इं जिनअर ंग यांचेकडून िन.र. .२५,३४,२३५/- (अ र  र. . पंचवीस लाख, चौतीस हजार दोनशे प तीस 
फ ) पे ा १८.१० ट के कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,७५,५३८/- पयत काम 
क न घेणेस   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 – ६७०४      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा. सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. राज  लांडगे  
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

 ‘अंशुल काशन’ ह  सं था काशन े ात मागील दहा वषापासून कायरत आहे. वै व यपूण 
पु तके व ंथिनिमत  क न यास रा य शासना या पसंतीची मोहोर उमट व याचे काम सं थेकडून 
आजपयत आले आहे. पंपर  िचंचवड शहरा या िनिमतीला ये या ४ माच २०२० रोजी ५० वष पूण होत 
अस या या िनिम ाने शहराचा आजपयतचा वास, झालेली जडणघडण, आजपयतचा वकास, व वध 
क प, तसेच शहराचे धािमक, ऐितहािसक, सां कृितक, कला, डा े ातील कामिगर  आ ण मागील 

५० वषातील राजक य वाटचाल, खेडेगाव ते माटिसट  असा संपूण वास एकाच ंथात िनमाण क न 
गुंफ याचे काम कर याची या सं थेची तयार  आहे. यासाठ  दहा जणांची ट म मा हती संकलनासाठ  व 
लेखनासाठ  यांचेकडे तयार आहे. यामुळे महापािलके या कामकाजाचे, िनणयांचे, वकासकामांचे संकलन 
होणार आहे, याचा भ व यकालीन काळात महापािलकेला फार चांगला उपयोग होणार आहे. या ंथामुळे 
शहरा या वाटचालीची, वकासकामांची महापािलकेची सवागीण मा हती श दब द होईल व पुढ ल 
काळासाठ  हा मोठा ऐितहािसक द ताऐवज ठरेल. यासाठ  संकलन, संशोधन, लेखन, काशन याकामी 
मोठे मनु यबळ, साधने, त  य ंचे सहकाय या सव बाबी अपे त आहे. पुणे महापािलकेने यांचा व 
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पुणे शहराचा गौरवशाली इितहास दोन ंथा ारे यापूव  संपा दत केलेला आहे. आप या पंपर  िचंचवड 
शहराचा आजपयत कुठ याह  व पाचा द ताऐवज उपल ध नाह . तसेच महापािलकेकडे देखील याची 
सं  टपणी नाह . अशा कारचा ंथ जर िनमाण झाला तर शहरा या मागील ५० वषा या कायाचे 
िचरंतन द ताऐवज यािनिम ाने िनमाण होईल व ते पुढ ल अनेक दशकांसाठ  ेरणादायी व मागदशक 
ठरेल. अंदाजे ८०० पानां या या ंथासाठ  मा हती संकलन करणे, दूिमळ छायािच ांचा शोध घेणे, मांडणी 
करणे, त ां या मुलाखती, लेखन, मु ण-छपाई (२ हजार ती) वतरण यासाठ  १० लाख पये खच 
अपे त असून शहराचा हा सां कृितक द ताऐवज अनेक अ यासकांना पाहु यांना मागदशन देणारा व 
व क प डया ठरणारा हा शहराचा इितहासपट ठरेल असा व ास वाटतो. तर  या ंथ पी क प  तयार 
करणेस येणा-या अंदाजे १० लाख इत 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 – ६७०५      वषय मांक – ५० 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजसं/४/का व/२८/२०२०, द.११/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने छ पती िशवाजी महाराज समाज बोधन पव २०२० 
क रता भ -श  चौक िनगड  येथे छ पती िशवराय बोधन पवािनिम  चार दवसांचा काय म 
आयो जत केला आहे. याच माणे संभाजीनगर िचंचवड, डांगे चौक थेरगाव, एच.ए.कॉलनी पंपर  आ ण 
िनळू फुले ना यगृह पंपळे गुरव या ठकाणी व वध या यानमालेचे आयोजन केले  आहे. या 
अनुषंगाने, महाना याचे मानधन, कलाकारांचे मानधन, समारंभीय खच, िशवस ाह पधा, ढोल-ले झम 
पधा, मदानी खेळ, १८ तासाचा िशवच र  वाचनाचा व मी काय म, सनई तुतार  वादन, जा हरात 
िस  खच, ले स, मा यवर चहापान भोजन व िनवास  यव था इ.काय मासाठ  अंदाजे 

र. .२९,९८,०००/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया णव हजार फ )  इतका थेट प दतीने खच 
अपे ीत आहे. यास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७०६      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा.राज  लांडगे,      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव -  

िचखली भाजी मंडई मधील गाळयांचे े ीय कायालयाने सव ण क न य  गाळयावर बसून 
जे यावसाियक यवसाय करतात यांची याद  क न सदर याद स भाग सिमतीची मा यता घेऊन 
थायी सिमती सभे या मा यतेकामी पाठ वणेबाबत फ े ीय कायालयाला कळ वणेत आले होते.  
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या माणे फ  भाग सिमतीने याद  पाठ वलेली आहे.  यास मा. थायी सिमतीने मा यता दलेली 
आहे.  सदर याद  म ये एकाच कुटंूबातील दोन य ं या नावे असणारे गाळची याद तील एका य चे 
नाव र  क न एका कुटंूबास एक गाळा देणेचा भाग सिमतीचा ठराव होता. परंतु या माणे कायवाह  
के यास तेथे पूव पासून धंदा करणा-या गाळेधारकावर अ याय होणार अस याने यवसाियकांना गाळे 
देणेत यावेत. एकाच कुटंूबातील दोन य ं या नावे गाळे असले तर  ते र  न करता या य ंना 
देणेस 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 – ६७०७      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/९४०/२०१९, द.०२/१२/२०१९ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/93/2019-20 अ वये मनपा या स.नं.९६ 
येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे देखभाल दु ती करणेकामी मे. फलोमॅक इं जिनअ रंग 
कॉपोरशन िन.र. .28,00,000/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .28,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .28,00,000/- पे ा 1.5% कमी हणजेच र. .27,58,000/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,58,000/- 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 अिधनराहून 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 – ६७०८      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल मागसवग य 
क याणकार  योजने अंतगत मे.मोरया सामा जक ित ाण, िचंचवड या शासना या MES अंतगत 
मा यता ा  सं थेमाफत यापूव  सन २०१६ ते सन २०१९ या कालावधीत यवसाय िश ण योजने 
अंतगत SC, ST, VJNT या व ा याना िश ण देणेत आले आहे. MES अंतगत होणा-या प र ा 
घेणारे पोटल क शासनाने बंद के यामुळे दोन वषा या कालावधीत िश ण योजना राब वता आली 
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नाह . आता न याने सदर पोटल सु  झाले असून (SCVT)  मे.मोरया सामा जक ित ाण , िचंचवड 
यांचेमाफतसन २०१९-२०  व सन २०२०-२१ या कालावधीकर ता प  – अ नुसार व वध यवसायाचे 
िश ण मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत SC, ST, VJNT या व ा याना दे यास व 
याकामी 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 – ६७०९      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा. राज  लांडगे 
संदभ – मा.न ता ल ढे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
      'पॉइ ट ऑफ 'ू ह  सं था गेली अनेक वष शासनाचे व वध काय म आयो जत कर त आहे. असं य 

जा हराती आ ण जंग स बनव याचाह  द घ अनुभव असणा या 'पॉइ ट ऑफ 'ू सं थेने अलीकडेच इं ायणी थडी 
ज ेचे यश वी आयोजन केले आहे. 'पॉइ ट ऑफ य'ू सं थेने ची ट म गेले दोन म हने पवनाथडी ज े या 
आयोजनासाठ  काम करत आहे. 
१. मैदानाची पाहणी क न संपूण जागेचा स ह केला आहे.  

२. साधारण ८०० टॉ स आण संपूण काय मासाठ  लेआऊट डझाईन केला आहे.  

३. पाच दवसां या संपूण काय माची परेषा तयार केल  आहे. 

याखेर ज संभा य पॉ ससना संपक साधून यां याशी बोलणी सु  केल  आहेत. सदर पॉ सरशप या रकमेमधून 

आप याला खाल ल बाबींची पूतता करणे श य होणार आहे – 

१. भ य वेश वार  

२. वणीय चार गीत  

३. उ तमो तम सां कृ तक काय म  
 

बोलणे सु  असले या काह  पॉ ससची याद  
 

मी डया -             एबीपी माझा, रे डओ िसट   

इंड अल कंप या -   टे को, बजाज ऑटो, फनोले स, थरमॅ स, फोस, कल कर, बी ह जी इं डया,  
                    िमठाईवाले - िचतळे बंध,ू काका हलवाई, वारणा, गोकुळ 

फू स अँड पायसेस -    सुहाना मसाले, के , वीण, राम बंधू, व म ट , ह द राम, वक ज, ऑ स रच    

ब डस -              फरांदे कं श स, को हनुर ुप, िस वनायक ुप, कुणाल ुप 

ब स -               बँक ऑफ महारा , कॉसमॉस बँक, बुलडाणा बँक, पंढरपूर बँक 

वेलस -              पीएनजी, रांका, चंदूकाका, नीलकंठ 

गारम स -             वामीनी सार ज, पेशवाई, वामा, कासट, कॉटन कंग 

हे थ -                महाभृंगराज ऑइल, हको व दंती, शारंगधर फामा 
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'काय म सम वयक' हणून ताव पुढ ल माणे – 
 
१. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 'पॉ ट ऑफ 'ू सं थेला पवनाथड  ज ेसाठ  'काय म सम वयक'  

   हणून नेमणुक चे प  देईल.  

२. 'पॉ ट ऑफ 'ू सं था पवनाथड  ज े या संपूण सम वयाचे काम करेल.  

३.  याम ये सव वडसकडून उ म काम क न घेणे, ज ेसाठ  थी स, डझाइ स आ ण ले आउ सक रता   मदत  

   हे देखील असेल.  

४.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने 'पॉ ट ऑफ 'ू सं था व वध पॉ ससना भेटून  

        जा तीतजा त पॉ सरिशप िमळव याचा य  करेल.  

५. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सव तयार पॉ ससना वागतपर प  दे यात येईल.  

६. सव तयार पॉ सस 'पॉ ट ऑफ 'ू ने ठरवून दले या कामासाठ  आपली थेट देणगी देतील.  

७. 'पॉ ट ऑफ 'ू सं थाची ा सव कामासाठ   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून कोण याह  मानधनाची 
   अपे ा असणार नाह .  

तर  पवनाथड  ज ा - २०२० चे आयोजनाक रता मे.'पॉ ट ऑफ 'ू सं थेची काय म सम वयक   

नेमणूक 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 – ६७१०      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – फ े ीय आरो य 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .फ ेका/आ/२/का व/७४/२०२०, द.१०/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे -   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे फ े ीय कायालयाचे काय े ात नागर  आरो या या ीने 
ड य,ु मलेर या, िचकुनगु या, हवताप, इ याद  रोगांचा दुभाव टाळणेकामी ितबंधा मक उपाय हणुन 
दैन दन धुर करण करणेसाठ  चार टे पो र ा वाहने 2 वष कालावधीकर ता भाडेत वावर घेणेकामी 
मे.जयराम क स शन यांची िन वदा र. .३३,०१,७९५/- पे ा २१.९९०% कमी दराने वकृत कर यात 
आली आहे. यांचेकडुन फ े ीय कायालय अंतगत औ णक धुर करण कर यासाठ  झेन फॉग व वँन 
फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ   (चार) र ा टे पो वाहनचालकासह आदेशा या दनांकापासुन 
दोन  वषासाठ   भाडेत वावर पुर वणेचे कामासाठ  अपे ीत खच िन वदा र. .३३,०१,७९५/- पे ा -
२१.९९०% सवात कमी दरानुसार हणजेच र. .२५,७५,७३०/- (+ चिलत कमान वेतन दर वाढ/घट) 
नुसार संबंधीत ठेकेदारासोबत करारनामा क न कामकाज आदेश िनगत करणेकामी होणा-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 – ६७११      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – आरो य मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/६१/२०२०, द.१२/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या १०५ ाथिमक शाळा,  मा यिमक 
वभागाचे १८ मा यिमक व ालय व मनपाचे २ औ ोिगक िश ण क  (आयट आय) येथे 
मनु यबळा ारे वग खो या साफसफाई करणेकामी १८६ कामगार, यांिञक  प दतीने शौचालय व मुता-या 
साफसफाई करणे कामासाठ  ४६ कामगार व ेञीय कायालयानुसार ८ सुपरवायजर पुर वणे या 
कामासाठ  २ वष कालावधीक रता ठेकेदार िन ती करणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत िन वदा 
नोट स .०८/२०१८-१९ िस द क न िन वदा माग व यात आले या हो या. सदर कामाकर ता  मे. 

क इं डया ा.िल. या सं थेची २ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून िनयु  करणेस मा. थायी 
सिमती ठराव .४६४४ द.२८/०२/२०१९ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार आदेश 
.आमुका/३/का व/५४१/२०१९ द.२६/०७/२०१९ अ वये दे यात आलेला आहे. व सदरचे कामकाज 
द.०१/०८/२०१९ पासून सु  झालेले आहे.   दर यान काह  शाळांमधील मु य यापकांचे लेखी व त ड  
मागणीनुसार सदर कामाकर ता कमचार  कमी पडत अस याचे कळ वलेले आहे. यानुसार आरो य मु य 
कायालयामाफत पञ .आमुका/३/का व/७४७/२०१९ द.११/१२/२०१९ अ वये कमी पडत असले या 
कमचा-यांची सं या कळ वणेकामी िश ण वभाग, मा यिमक वभाग व औ ोिगक िश ण क  यांना 
पञ दे यात आलेले होते. याअनुषंगाने सदरची मा हती या कायालयास ा  झालेली असून, याम ये 
ाथिमक शाळा कर ता ३०, मा यिमक व ालयांकर ता ११, औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  कर ता १ 

असे एकूण ४२ कमचा-यांची वाढ करणेकामी वनंती केलेली आहे. यानुसार सदर कामा या 
करारना यातील अट . २७ नुसार भ व याम ये ाथिमक, मा यिमक शाळा यां या सं या अथवा 
औ ोिगक िश ण क  यां या इमारतींची सं या वाढ यास कंवा ाथिमक व मा यिमक व ालय यांची 
मागणी अस यास या माणे जादा मनु यबळ व यंञसाम ी उपल ध क न देणेत येईल असे नमूद 
आहे.   सबब, सदर कामाकर ता मे. क इं डया ा.िल. या सं थेस वाढ व ४२ सफाई कामगार हे माहे 
माच २०२० पासून िन वदेची मुळ मुदत संपेपयत ( हणजेच माहे ऑग ट २०२१ पयत) पुर वणेकामी, 
येणा-या एकूण र. .१,२२,८४,३४९/- (अ र  र. . एक कोट  बावीस लाख चौ-याऐंशी हजार तीनशे 
एकोणप नास) फ  इत या खचास तसेच महारा  शासनामाफत कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  
होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा करणेस तसेच य  येणा-या खचास महारा  महापािलका 
अिधिनयम ७३ (क)  नुसार 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 – ६७१२      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव - 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त मा.महारा  रा य म हला आयोगा या मदतीने 
द.२३/०७/२०१९ व २४/०७/२०१९ रोजी म हला स मीकरण अंतगत बचतगटांसाठ  िश ण काय म 
घेणेत आले होते.  सदर काय माक रता द.२३/०७/२०१९ रोजी आचाय अ े े ागृह, संत तुकारामनगर 
येथे व द.२४/०७/२०१९ रोजी नटस ाट िनळु फुले रंगमं दर नवी सांगवी येथे काय म घेणेत आले 
आहेत.  सदर काय माकर ता दो ह  सभागृहाचे भाडे र. .२१,६१२/- व काय मास उप थत राहणा-या 
म हलांना चहापाणी, ना ा व जेवण याकामी र. .१,८४,९६८/- असे एकूण र. .२,०६,५८०/- (अ र  
र. .दोन लाख सहा हजार पाचशे ऐंशी फ ) इतका खच झालेला आहे.  सदरचा खच म हला व 
बालक याण योजनेतील मा.बाळासाहेब ठाकरे – म हलांना उ च िश णासाठ  मागदशन/ िश ण या 
उपलेखािशषावर ल सन २०१९-२० चे उपल ध तरतुद तून तसेच सन २०२०-२१ चे तरतुद मधून 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 – ६७१३      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा. झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा. राज  लांडगे  
संदभ – मा.झामाबाई बारणे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव - 

 सालाबाद माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालयांतगत . .१५ मधील भ  
श  येथे द.१८/०२/२०२० व १९/०२/२०२० रोजी छ पती िशवाजी महाराज वचार बोधन पवािनिम  
व वध बोधना मक काय माचे आयोजन मनपामाफत करणेत आले आहे.  सदरचे मंडप वषयक काम 
करणेसाठ  अ े ीय कायालयांतगत थाप य वभागाकडे िन वदांम ये या ी उपल ध नस यामुळे व 
सदरचे काम तातड चे अस यामुळे मे.ऑथरॉन टे नॉलाजीस अ ड एंटर ाईजेस यांना मनपा या चिलत 
दराने देणेत यावे.  सदर कामा या य  खचास व सदरचा खच लेखािशष वशेष योजना पान 
./अ. .२६/९ म ये खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 

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

---------- 
ठराव मांक – ६७१४      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा. झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.झामाबाई बारणे, मा.न ता ल ढे यांचा ताव - 

दनांक १९/०२/२०२० रोजी िशवजयंती िनिम  कायालयास सु ट  अस याने व द.२०/०२/२०२० 
रोजी मा.महापािलका सभा अस याने दनांक १९/०२/२०२० ची  मा. थायी  सिमतीची सभा 
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द.२०/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.३० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६७१५      वषय मांक – ६० 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा. झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.झामाबाई बारणे, मा.न ता ल ढे यांचा ताव –  
      नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला, 
मुले/मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. यातील “पंड त दनदयाल 
उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” ह  िश ण योजना राब वली जाते. मे.चॅ स 
ए युटेक ा.िल. िचंचवड पुणे - १९. आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच 
मो या माणावर ल कामकाज करणेसाठ ची आव यक असलेली आिथक मता व वशेष क न 
व तीपातळ वर ल िश ण दे याचा या सं थेला भरपूर अनुभव आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आय.ट .आय.माफत व वध यवसायांचे िश ण दे याचे काम चालते. सदरचे िश ण हे आय.ट .आय. 
येथील िश ण क ात चालत असते. मा  “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय म” या योजनेअंतगतचे िश ण हे व तीपातळ वर होत असते. यामुळे व तीपातळ वर िश ण 
दे यासाठ  तयार  करणे, िश ण िनहाय आव यक साधन साम ी उपल ध करणे, सदर िश णासाठ  
िश क/ िश ीका यांची नेमणुक करणे, इतर आव यक मनु यबळ/कमचार  यांची नेमणुक करणे, यांचे 

मानधन ठर वणे इ याद  शासक य व तां क कामकाज करणे हे यां या चालु कामा या यापाचा व 
त ुषंगीक बाबींचा वचार करता सदर योजनेची अंमलबजावणी आय.ट .आय. माफत तातड ने होणे श य 
नाह . यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, तसेच िन वदा प दतीने सं था िनवड साठ  लागणारा द घ 
कालावधीचा वचार करता, चालु आिथक वषातील रा हले या अ प कालावधीचा वचार करता व पुढ ल 
वष ह  वषा आरंभीपासूनच योजना कायरत अस या या ीकोनातून तसेच इ छुक असलेली कुठलीह  
म हला िश णापासून दघ कालावधीमुळे वंिचत राहू नये, िश ण लवकरात लवकर सु  हावे या उ ेशाने 
व तसेच बहुतांशी म हलांची सोबत जोडले या “ प -अ” मधील नमुद वषयांचे िश ण देणेची मागणी 
आहे. चालु वषा या कामासाठ  मे.चॅ स ए युटेक ा.िल. िचंचवड पुणे - १९. यांचे माफत िश ण 
वषयिनहाय सादर दराची पडताळणी केली असता ते रा त अस याचे िनदशनास आलेले आहे. तर  देखील 
सं थेमाफत िश ण वषयिनहाय सादर एकुण िश ण शु क ( ित लाभाथ  य  िश ण शु क + 
१८% माणे जीएसट ची होणार  र कम पये) या र कमे या ९०% माणे होणार  र कम ह  एकुण 
िश ण शु क हणुन समज यात यावी व यानुसार ित लाभाथ  झाले या िश णाचे शु क सं थेस 

अदा करणेत यावी यामुळे मो या माणावर मनपाचे आिथक हत साधले जाणार आहे. यामुळे िन वदा न 
माग वता थेट प दतीने “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या 
योजनेअंतगत मनपा तरावर एकुण २१ वषयांचे िश ण हे सोबत जोडले या “ प -अ” मधील नमुद 
तपिशल व सं थेमाफत सादर होणा-या अ यास मानुसार व मनपा मा य दरानुसार चालुवष  
द.३१/०३/२०२० अखेरपयत या कालावधीतील व सन २०२०-२०२१ या सालातील द.३१/०३/२०२१ 
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अखेरपयत या कालावधीपयतचे िश णाचे काम हे औ ोिगक िश ण सं था/क  ( पं.िचं.मनपा.) यांचा 
मे.चॅ स ए युटेक ा.िल.िचंचवड पुणे-१९. यांचे माफत सादर िश ण वषयांचा दर, अ यास म, 
कालावधी इ याद  बाबत अिभ ाय घेऊन व यानुसार पु ढल यो य ती कायवाह  क न मे.चॅ स ए युटेक 
ा.िल.िचंचवड पुणे-१९. यांचेमाफत देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच िश णातील इ छुक म हला गटां या 

मागणीनुसार २ तासांऐवजी यांचे मागणीनुसार या तािसकेत यांना िश ण देणेत यावेत. चालु वषा या 
सदर योजनेअंतगत या प –अ नुसार या िश ण वषयासंबंधीतचे कामकाज हे यापवु या 
कायप दतीनुसार  व चालु वष या मा य धोरणानुसार करणेत यावे. चालु आिथक वषातील केवळ 
साधारणत: दोनच म हने बाक  असलेने व पुढ ल वषाआरंभी पासुनच योजनेचे काम चालु असणार अस याने 
सं थेवर होणा-या कामा या ताणाचा वचार करता तसेच म हलां या वेळेअभावी यांना इतर पुरक 
वषयां या सल न िश णास वृ  क  नये. म हला गटां या मागणीनुसार या कालावधीत व वेळेत सदर 
िश णाचे आयोजन करणेत यावे. सदर योजनेअंतगत महापािलका ह तील म हला/मुलीं या ानात व 

कौश यात वाढ हावी, यवसाय क न यांचे आिथक उ प न वाढावे, व वध यवसाय कलांम ये म हलांनी 
पारंगत होवून यांचे दैनं दन जीवनात यांना ते उपयु  ठरावे. या म हला स मीकरणा या/सबलीकरणा या 

ीने/हेतूने म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत म हलांसाठ  व वध यवसाय पुरक िश णाचे 
आयोजन करणेत येत असते. यामुळे िश त झाले या म हला लाभा याचे सव ण करणे व यांचे 
उ प न कती वाढले, यांना रोजगार उपल ध झाले अथवा नाह  या संबंिधत तपासणीचे कामकाज 
योजने या कामकाजात अंतभुत नसावे. व मृतीमुळे पुव चे घेतलेले ान अ यावत घेणेसाठ , तसेच 
यवसायानु प, आिथक मतेनुसार मनाजोगता, झेपेल तो यवसाय करावया या उ ेशाने मागील वष  
माणेच चालू वष  देखील शै णक अहता सा र ठेऊन यापुव या म हलांसाठ  व वध यवसाय िश ण 

या योजनेअंतगत/ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजनेअंतगत या म हला/मुलींनी व वध 
िश ण घेतलेले आहे यांना देखील चालु वष  यां या मागणीनुसार एकापे ा अिधक वषयांचे िश ण 

देणेस तसेच म हला /मुलीं या इ छेनुसार एखादे/तेच िश ण परत देणेस म हला सबलीकरण व 
स मीकरण कर या या हेतूने धोरण हणुन मा यता देणेत येत आहे. िश ण घेणेस म हलांना ो साहन 
िमळावे व िश ण घे यासाठ  आिथक कारण यांना बाधक होऊ नये यासाठ  व कुठलीह  इ छुक म हला 
िश णापासून वंिचत राहु नये या क याणकार  उ ेशास पुरक व सुसंगत धोरण असावे या उ ेशाने सदर 

योजनेअंतगत या िश णासाठ  िश णास इ छुक म हलांकडुन यापुव  माणे िश ण शु का या १०% 
माणे होणार  लाभाथ  सहभाग शु काची र कम वकार यात येऊ नये. हणजेच म हलांना मोफत 
िश णास धोरण हणुन मा यता देणेत येत आहे.व तीपातळ वर योजनेचा सुयो य चार व सार 

होणेसाठ  तसेच म हलांना योजने या अट  व शत ची प पणे मा हती होणेसाठ  चालुवष या मा यतेनुसार 
लाभाथ  पा ता िनकष (अट  व शत ) याम ये यो य तो बदल करणेत यावा. िश णातील वलंब 
टाळ या या ीने तसेच िश णा या वलंबाबाबत या कुठ याह  त ार स वाव राहु नये या हेतूने 
मे.चॅ स ए यटेुक ा.िल.िचंचवड पुणे-१९ यांना व तीपातळ व न इ छुक म हला गटां या िश णा या अट  
व शत नुसार या कागदप ां या फाई स वकारणेस मा यता देणेत येत आहे. अशा कारची सुचना 
शासनाकडुन सदर ल सं थेस दे यास यावी. चालु वषातील उव रत कालावधीचा व पुढ ल वषातील 
िश णाचा वचार करता होणा-या िश णाची देयके ह  चालु अथवा पुढ ल वषा या सदर योजनेसाठ  

केले या अंदाजप क य तरतुद तून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच व तीपातळ व न यांची 
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यांची मागणी असेल या सव म हलां या िश णा या गटिनहाय फाई स वकारणेत या यात.सदर 
योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल/दु ती कर याचे/योजना अंमलबजावणी संबंधीत िनणय घेऊन यो य 
ती कायवाह  क न योजना राब व यासंबंधीतचे व सदर योजनेअंतगतची देयके अदा कर याचे सव अिधकार 
मा.आयु  सो. यां या मा यतेने मा.अितर  आयु  सो. यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत होणारा य  
खच हा “पंड त दनदयाल उपा याय–म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर सन २०१९-
२० व सन २०२०-२१ या आिथक वषात उपल ध असले या/होणा-या तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेत 
येत आहे संभा य कामापोट  सं थेस देय असले या य  िश ण शु का या र कमे या ५% माणे 
होणार  र कम ह  सं थेकडुन अनामत व लेखाप र ण पुततेकामी हणून घेणेत यावी. तथापी सदर 
अनामत र कमे या तुलनेत जादा काम होणार असेल तर यानुसार या संभा य यादा कामापोट या ५% 
माणे होणार  र कम सं थेकडुन आगाऊ भ न घेणेत यावी. सदरची होणार  अनामत र कम ह  मोठ  

अस याने सं थे या मागणीचा व यांचे आिथक िनकड चा वचार करता चालु व पुढ ल वषाचे काम पुण 
झालेनंतर सदर र कमेपैक  ४% र कम ह  सं थेस वर त परत करावी. मा  उवर त १% र कम ह  
मनपातील लेखाप र णानंतर लेखाप र णातील सव आ ोपािधन आ ेप व वसुलपा  आ ेप याची १००% 
पुतता सं थेमाफत सादर झालेनंतर सदरची र कम सं थेस परत देणेत यावी. तथापी याबाबत शासक य 
तरावर यो य तो िनणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे.सन २०१९-२० व २०२०-२१ या अंदाजप काम ये 

म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद करणेत आलेली आहे. यात “पंड त दनदयाल उपा याय 
– म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषासह इतर अ य उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  
“पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास 
योजना वभागाने उवर त इतर अ य म हला व बालक याण योजनेतील उपलेखािशषातगत केले या 
तरतुद ंमधुन व नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर अ य (म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
केले या तरतुद ं यितर  नागरव ती वभागासाठ  केले या इतर क याणकार  योजनेतील अ य 
उपलेखािशषातील तरतुद  मधुन) उपल ध तरतुद ंमधुन चालुवष  व अशाच कारे पुढ ल वष  “पंड त 
दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजनेसाठ  लाभाथा या ितसादानुसार 
िश णाचे वाढ व खचाकामी आव यकतेनुसार र कमा वग करणेस व यानुसार “पंड त दनदयाल 

उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म”योजना ह  मे.चॅ स ए युटेक ा.िल., पुणे १९ 
यांचेमाफत सन २०१९-२० ते सन २०२०-२१ अखेरपयत या कालावधीत सव े ीय कायालया या प रसरात 
राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणीकामी या धोरणासव सदर िश ण देणेस येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. (सोबत प  –  अ) तसेच या वषयासह मे.मोरया सामा जक ित ाण यांना 
यांनी तावात नमूद केले या १३ मेड कल अ ड निसग कोसला दले या दरानुसार सन २०१९-२० व 

२०२०-२१ साठ   िश ण देणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. (सोबत प  –  ब) 
तसेच वर ल वषयासह मे.ऊँ ामणै इ सट युट फॉर ए युकेशनल ए सल स यांचेमाफत ड े ीय 
कायालयाचे प रसरात सोबत नमुद केले या उ ोजगता वकास या से टरमधील ८ अ यास मासमोर नमुद 
केले या दरानुसार सन २०१९-२० व २०२०-२१ साठ  िश ण देणेस व येणा-या र. .५० लाख खचास 
मा यता देणेत येत आहे. (सोबत प  -क) तसेच मा. थायी सिमती ठराव मांक ६६५२, द.०५/०२/२०२० 
र  कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
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अनुकुल – १५                                                            ितकुल - ०१ 
सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७१६      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १७/०२/२०२०      वभाग – थाप य प रवहन क  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/७५/२०२०, द.११/०२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यावर सोडून    दलेली वाहने/बेवारस वाहने उचलणे 
क रता भाडेत वावर   वयंचिलत HYD टो ग वाहने पुर वणे बाबत वयंचिलत HYD टो ग वाहने 
पुर वणा-या सं थेमाफत दरप क मागवुन पुढ ल कायवाह  करणेसाठ  काम केले या सं थेमाफत दर प क 
माग वणेसाठ  द.08/01/2020 ते द.15/01/2020 पयत कोटेशन नोट स मनपा वेबसाईटवर िस द 
करणेत आली होती. यास खालील माणे दरप के ा  झालेली आहेत :- 

वर ल त यात नमुद ा  दरप कांपैक  मे.साई े न स हसेस यांनी सवात कमी दर सादर केले असून 
यास वकृत करणेस मा.आयु  यांनी द.24/01/2020 चे ता वये मा यता दलेली आहे. 

    मा.आयु  यांचे द.24/01/2020 चे शेरांकनानुसार मे.समीर एंटर ायजेस, मे.महारा  े न 
स ह सेस व मे.िसट  े न स ह सेस यांना मनपाने िन त केलेले दराने काम करणेस तयार आहेत 

Particulars 

Bidder's Name 

SAMEER 
ENTERPRISES 

MAHARASHTRA 
CRANE SERVICES 

SAI CRANE 
SERVICE 

CITY CRANE 
SERVICES 

Sr No Description of item Unit  
Rate Without GST 

L2 L4 L1 L3 

1 

Providing Latest Hydrolic Towing Van 
System for Four Wheeler on rentel 
Basis Towing Distance- 

Per 
vehicle  

    

 a) 0 to 5 km 750 830 730 800 
 b) 0 to 10 km 950 1,100 925 1,000 
 c) 0 to 15 km 1,050 1,250 1,000 1,200 
 d) 0 to 20 km 1,400 1,800 1,370 1,500 
 Detail technical specification- plz see 
Annexture-A     

2 

Providing Latest Hydrolic Towing Van 
System for Two Wheeler on rentel 
Basis Towing Distance- 

    

 a) 0 to 5 km 600 550 380 400 
 b) 0 to 10 km 650 730 600 660 
 c) 0 to 15 km 800 800 675 700 
 d) 0 to 20 km 925 1,000 800 825 
 Detail technical specification- plz see 
Annexture-B     
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का?अशी वचारणा करणेत आली होती. यास अनुस न यांनी अनु मे द.04/02/2020, 
06/02/2020 द.10/02/2020 चे प ा वये आपले हणणे कळ वले आहे. मे.समीर एंटर ायजेस यांनी 
द.04/02/2020 चे प ा वये मनपाने अंितम केलेले दर वकृतीबाबत सहमती दश वली आहे. तसेच 
मे.महारा  े न स ह सेस यांनी द.06/02/2020 व मे.िसट  े न स ह सेस यांनी सदर दर मा य 
नसलेबाबत रोजीचे प ा वये दर कमी करणेकामी असमथता दश वली आहे.  “महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम मधील सं वदा करण 5.2 (2) नुसार अशा नो टशीस अनुस न जी कोणतीह  िन वदा 
दे यात येईल ती वकारणे आयु ांवर बंधनकारक असणार नाह , परंतु कलम 73 खंड (क) या 
तरतुद ं या अधीन राहून अशा रतीने दे यात आले या िन वदांपैक  जी कोणतीह  िन वदा, सव 
प र थती वचारात घेता सवात फायदेशीर आहे. असे यास वाटेल ती िन वदा यास वकारता येईल.” 
परंत ु थायी सिमतीला ित या कायवृ ात कारणे नमूद क न आयु ास यात तरतुद के या माणे िन वदा 
न माग वता कंवा मागव यानंतर या याकडे या कोण याह  िन वदा येतील या न वकारता सं वदा 
कर यास ािधकृत करता येईल अशी तरतुद आहे.” उपरो  त यात नमुद मे.साई े न स ह सेस यांनी 
दलेले दरा माणे मे.साई े न स ह सेस व मे.समीर एंटर ायजेस यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह तील र यावर सोडून दलेली वाहने/बेवारस वाहने उचलणे क रता भाडेत वावर  वयंचिलत HYD 
टो ग वाहने पुर वणेकामी सुमारे 25 लाख खच अपे त असून येणारे य  खचास व यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस द.11/02/2020 रोजी मा यता दलेली आहे.  यास मा यता 
देणेत येत आहे. (सोबत प -क) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ६७१७      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १७/०२/२०२०       
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  
संदभ – मा.संतोष ल ढे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पशुवै क य वभागांतगत मोठ  मृत जनावरे (गाय वग, 
हैस वग, घोडा व गाढव, उंट इ.) उचलणे/ व हेवाट लावणे या कामकाजाकर ता ा  लघु म दर 

िन वदाधारक मे. द लीवाला अ ड स स यांचे र. .१,१३,९४,०१५.९५ (अ र  र. .एक कोट  तेरा लाख      
चौ-या णव हजार पंधरा पैसे पं या णव फ ) ३ वषाकर ताचा लघु म दर वकृत क न सं थे समवेत 
करारनामा करणे व कामकाजाचा आदेश देणे तसेच याकामी येणा-या ३ वषा या य  खचास वभागा या 
मृत जनावरे उचलणे व व हेवाट लावणे या लेखािशषाव न खच कर यास 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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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/३४२/२०२० 
दनांक –  १८/०२/२०२० 

                                                    
(उ हास बबनराव जगताप)                                

   नगरसिचव   
                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . व/ग /ेथेर/१/२१९/२०१९ द.३१/०१/२०२० वषय .७ चे लगत)   
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( .नासुके/२/का व/२५/२०२० द.०४/०२/२०२० वषय .१७ चे लगत) 
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( .पाप/ु८/का व/९५/२०२० द.०४/०२/२०२० वषय .२० चे लगत)  
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( . वमुका/८/का व/८४/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२२ चे लगत)  
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( . था/ न/अ-मु य/का व/५७/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२३ चे लगत)  
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( . था/ न/क-मु य/का व/९४/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२४ चे लगत)  
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( . था/ न/ह-मु य/का व/९३/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२५ चे लगत)  
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( .ज न/२/का व/३३७/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .२६ चे लगत)  
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( . था/ न/इ-मु य/का व/२१/२०२० द.०५/०२/२०२० वषय .२८ चे लगत)  
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( .पाप/ु६/का व/११३/२०२० द.०५/०२/२०२० वषय .३२ चे लगत)  
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( .क े/लेखा/ न.क./१५/का व/४०/२०२० द.०६/०२/२०२० वषय .३४ चे लगत)  
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( वषय .५३ चे लगत )
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( वषय .६० चे लगत ) 
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