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

कायप का मांक – ९५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २६/१२/२०१८                 वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२६/१२/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१. मा.ममता वनायक गायकवाड - सभापती 
२. मा.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.डोळस वकास ह र ं  
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.गावडे – .अित र  आयु (२), मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य 
लेखा अिधकार , मा.पाट ल – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, - सहा यक आयु , मा.बोदडे, 
मा.राऊत, मा.दांगट – .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – चाय 
(औ. .क.), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH,   
मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.जुंधारे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.मोरे, मा.घुब,े मा.पवार, मा.सुपेकर, 
मा.देशमुख, मा.सेठ या, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , 
मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.ऐवले – समाज 
वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
      सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने 
मा.सभापती यांनी सदर सभा मंगळवार दनांक ०१/०१/२०१९ रोजी दुपार  १.३० वाजेपयत 
तहकूब केली. 

  (ममता वनायक गायकवाड)                                                                                     
                                            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 – ९५ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक २६/१२/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०१/०१/२०१९                 वेळ – दुपार  ०१.३० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२६/१२/२०१८ ची तहकूब 

सभा मंगळवार, दनांक ०१/०१/२०१९ रोजी दुपार  ०१.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 
1. मा.ममता वनायक गायकवाड - सभापती 
2. मा.मोरे र महादू भ डव े

3. मा.अिमत राज  गावडे  

4. मा.गावडे राज  तानाजी 
5. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

6. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

7. मा.ल ढे न ता योगेश 

8. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

9. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

10. मा.खानोलकर ा महेश 

11. मा.लांडगे सा रका संतोष 

12. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

13. मा.डोळस वकास ह र ं  

14. मा.बारणे अचना तानाजी 
15. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – 

.अित र  आयु (२), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, 
मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर – उपसंचालक 
नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, 
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मा.िनकम, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट – 
.सहा.आयु , मा.मुंढे – िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती 

व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता 
YCMH, मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.च हाण, मा.लडकत, मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, 
मा.पुजार , मा.भोसल,े मा.मोरे, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.धानोरकर, 
मा.सेठ या, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप – 
कामगार क याण अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

 
--------- 

 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा. वलास म डगेर                                  अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
 
        जे  समाजसेवक व मुंबईचे माजी नगरपाल नाना चुडासामा यांचे व जे  िच पट 
द दशक मृणाल सेन यांचे िनधन झाले अस याने यांना दांजली वाहून द.२६/१२/२०१८ ची 
मा. थायी सिमतीची सभा द.०४/०१/२०१९ रोजी द.ु०१.३० वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 

---------- 
 

सभापती - द.२६/१२/२०१८ ची मा. थायी सिमतीची (दु १.३० वा) तहकूब सभा द.०४/०१/२०१९  
         रोजी द.ु०१.३० वा. पयत तहकुब करणेत येत आहे.  
 
 
 

 
        (ममता वनायक गायकवाड) 

 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 – ९५ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक २६/१२/२०१८ व द.०१/०१/२०१९ (द.ु१.३० वा.) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०४/०१/२०१९                 वेळ – दुपार  ०१.३० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०१/०१/२०१९ (द.ु१.३०.वा.) ची 

तहकूब सभा शु वार, दनांक ०४/०१/२०१९ रोजी दुपार  ०१.३० वाजता महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

1. मा.ममता वनायक गायकवाड - सभापती 
2. मा.मोरे र महादू भ डव े

3. मा.राजू िमसाळ 

4. मा.अिमत राज  गावडे  

5. मा.गावडे राज  तानाजी 
6. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

7. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

8. मा.ल ढे न ता योगेश 

9. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

10. मा.खानोलकर ा महेश 

11. मा.लांडगे सा रका संतोष 

12. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

13. मा.डोळस वकास ह र ं  

14. मा.बारणे अचना तानाजी 
15. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२), मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकूर – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.तुपे – 
सह शहर अिभयंता, मा.िनकम, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, 
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मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.बोदडे, मा.दांगट – 
.सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे  – शासन अिधकार  ( ाथिमक 

िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य 
वै कय अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.भोसल,े मा.मोरे, 
मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.सेठ या, मा.राण े- कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे 
– पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

 --------- 
दनांक १८/१२/२०१८, १९/१२/२०१८ व २१/१२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का मांक ९४) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले. 
                        --------- 

 
ठराव मांक - ३९१५      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ग े ीय, आरो य 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ–  मा.अित आयु (२) यांचे प  .ग ेका/४/का व/६८२/२०१८ द.०१/१२/२०१८ 

       वषय - ग े ीय कायालयां या काय े ातील सावजिनक शौचालय व मुता-याचंी यां क   

              प दतीने साफसफाई करणेबाब. 
वषय .१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ३९१६      वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं२/का व/११३२/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       वषय - रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी टाटा सुमो अथवा  

              त सम वाहने (६+१) भाडे त वावर घेणेबाबत.  

वषय .२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३९१७      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९९१/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/101/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ दघी मधील भारतमाता नगर, बी.यु.भंडार  कायलाईन 
प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी म.ेसंजय कॉ टर िन.र. .37,46,620/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदरकाम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,46,578/- पे ा 13.5% कमी हणजेच र. .32,40,790/- + रॉय ट  
चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,40,832/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 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.  

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

 
ठराव मांक - ३९१८      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९९०/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/32/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .८ मधील से टर न.ं४ व ६ व उव रत ठकाणी जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी म.े संजय कॉ टर िन.र. .25,00,684/- (अ र  र. .पंचवीस 
लाख सहाशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,00,684/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,00,684/- 

पे ा 13.7% कमी हणजेच र. .21,58,090/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .21,58,090/- 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 



7 
 

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.  

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

 
ठराव मांक - ३९१९      वषय मांक – ०५ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२००४/२०१८ द.११/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/13/2018-19 अ वये भाग .२३ 
थेरगाव येथील जगतापनगर, नखातेनगर, थेरगाव गावठाण, संत ाने रनगर, साईनाथनगर व इतर 
प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
मे.एम.जी.माने िन.र. .44,99,999/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या णव हजार नऊशे 
न या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,969/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,969/- पे ा 
23.4% कमी हणजेच र. .34,46,976/- + रॉय ट  चाजस र. .30/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .34,47,006/- 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 ंनसुार 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.  

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

 
ठराव मांक - ३९२०      वषय मांक – ०६ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.अित.आयु (२) यांचे प  .आमुका/३/का व/६१२/२०१८ द.१२/१२/२०१८ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या घनकचरा यव थापना अंतगत Request for Proposal 
for Selection of System Integrator for Design, Develop, Supply, Install, Test & commission and 
Operation & Maintenance of IT enabled Vehicle Tracking and Management (VTM) System for 
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Pimpri Chinchwad Municipal Corporationया कामासाठ  ५ वष कालावधीक रता ठेकेदार िन ती 
करणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत िन वदा नोट स .०४/२०१८-१९ िस द क न िन वदा 
माग व यात आले या हो या. यासाठ  एकूण ०७ िन वदाधारक ा  झालेल े होते यापैक  ०६ 
िन वदाधारक पाञ झालेले होते. सदर कामासाठ  M/s Aditi Tracking Support Pvt. Ltd. यांनी 
अंदाजपञक य र. .९८,३६,१००/- यावर र. .४६,८०,०००/- इतका (अंदाजप क य दरापे ा ५२.४२% कमी) 
लघु म दर (L-1) सादर केलेला आहे. यांचेकडून दर पृ थ:करण माग वले असता सदर सं थेन े

द.१५/११/२०१८ रोजीचे पञा वय ेदर पृ थ:करण सादर केलेल ेआहे. M/s Aditi Tracking Support Pvt. 

Ltd. यांनी सादर केलेल ेदर वकृत करणेबाबत द.१०/१२/२०१८ रोजीचे अिभ ायानुसार मा यता दलेली 
आहे.  सबब, M/s Aditi Tracking Support Pvt. Ltd.यांचे लघु म दर र. .४६,८०,०००/- दर वकृत 

करणेस, यांची घनकचरा यव थापना अंतगत Request for Proposal for Selection of System 
Integrator for Design, Develop, Supply, Install, Test & commission and Operation & 
Maintenance of IT enabled Vehicle Tracking and Management (VTM) System for Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation या कामासाठ  ०५ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक 

क न याकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणेस व देयका या 
र कमेवर शासन िनयमानुसार लाग ूअसलेला व तू व सेवाकर (GST) अदा करणेस तसेच य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९२१      वषय मांक – ०७ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य  

सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/का व/७५८/२०१८ द.१२/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा. थायी सिमती मंजूर ठराव .3213 द.25/09/2018 नुसार खालील माणे वषय 
मंजूर करणेत आला होता. मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8-1-2018-2019 अ वय े
बी.आर.ट . कॉर डॉर .३ वर सुदशन नगर चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इंड या) ा.िल. िन.र. .27,86,93,249/- (अ र  र. .स ावीस कोट  
शहाऐंशी लाख या नव हजार दोनशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .27,70,96,991/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .27,70,96,991/- पे ा 7.70% कमी हणजेच 
र. .25,57,60,523/- + रॉय ट  चाजस र. .11,01,358/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .4,94,900/- = एकुण र. .25,73,56,781/- 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 
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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. 
       वर ल ठरावाम ये रकमेम ये खालील माणे दु ती करण ेआव यक असलेने खालील 
माणे दु ती ठराव करणेकामी ता वत करणेत येत आहे.  

आव यक दु त ठराव:- मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .08/01/2018-2019 अ वये 
बी.आर.ट .कॉर डॉर .३ वर सुदशन नगर चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा. (इंड या) ा. िल.  एकुण िन.र. .27,86,93,249/-  
(िन.र. .20,37,22,030/- + रॉय ट  र. .11,01,358/- + टे ट ंग चाजस र. .4,94,900/- + 
शे यूल बी र. .7,33,74,961/-) पे ा िन वदा रकमेवर 25,57,60,523/- कमी दरान े ा  
झालेली आहे. सन 2017-2018 चे एस.एस.आर. दरा नुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
9.94% ने कमी येत अस याने र. .20,37,22,030/- चे  7.70% कमी नुसार ा  िन वदा 
मंजूर दराने (िन.र. .18,80,35,434/- + रॉय ट  र. .11,01,358/- + टे ट ंग चाजस 
र. .4,94,900/- + शे यूल बी र. .7,33,74,961/-) असे एकुण 26,30,06,653/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून मा यता देणते 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९२२      वषय मांक – ०८ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 

सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/का व/७७०/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/1/2018-2019 अ वये वशालनगर जगताप 
डेअर  ते मुळा नद  वर ल पुला पयतचा २४.०० मी. ं द र ता Urban Street Design नुसार 
वकिसत करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .13,28,18,481/- (अ र  र. . तेरा कोट  अ ठावीस 
लाख अठरा हजार चारशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .13,23,30,758/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .13,23,30,758/- पे ा 8.50% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-
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19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.02% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .14,35,78,872/- + रॉय ट  चाजस र. .2,15,544/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .2,72,179/- = एकुण र. .14,40,66,595/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९२३      वषय मांक – ०९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/का व/७७१/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/2/2018-2019 अ वये आकुड  रे वे टेशन 
ते बा केट ज पयतचा २४.०० मी. ं द र ता अबन ट डझाईन नुसार वकिसत करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .11,86,13,267/- (अ र  र. .अकरा कोट  शहाऐंशी लाख तेरा 
हजार दोनशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .11,81,15,179/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .11,81,15,179/- पे ा 9.90% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.06% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .12,98,08,582/- + रॉय ट  चाजस र. .1,93,918/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .3,04,170/- = एकुण र. .13,03,06,670/- 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 घेणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९२४      वषय मांक – १० 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/का व/७७२/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/3/2018-2019 अ वये आकुड  रे वे टेशन 
ते गु ार चौका पयतचा १८.०० मी. ं द र ता अबन ट डझाईन नुसार वकिसत करणेकामी 
मे.ए.आर.क शन िन.र. .8,07,24,203/- (अ र  र. .आठ कोट  सात लाख चोवीस हजार 
दोनशे तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,00,93,613/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,00,93,613/- पे ा 
10.50% जादादराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.00% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 

र. .8,85,03,442/- + रॉय ट  चाजस र. .3,34,269/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,96,320/- = 

एकुण र. .8,91,34,031/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९२५      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/का व/७७३/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/4/2018-2019 अ वये आकुड  रे वे टेशन 
ते पंपर  िचंचवड अिभयां क  महा व ालय पयतचा १८ मी. ं द र ता अबन ट डझाईन 
नुसार वकिसत करणे कामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .7,34,43,524/- (अ र  र. . सात 
कोट  चौतीस लाख ेचाळ स हजार पाचशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .7,28,68,537/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .7,28,68,537/- पे ा 9.27% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 1.99 ने कमी येत अस याने ा  
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िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,96,23,450/- + रॉय ट  चाजस र. .3,44,586.9 मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .2,30,400/- = एकुण र. .8,01,98,436.9 पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९२६      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/का व/७७४/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/5/2018-2019 अ वये आकुड  रे वे टेशन 
ते गंगानगर, ािधकरण पयतचा १८ मी. ं द र ता अबन ट डझाईन नुसार वकिसत 
करणेकामी म.ेअजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .7,07,04,199/- (अ र  र. .सात कोट  सात लाख चार 
हजार एकशे न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .7,00,50,775/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .7,00,50,775/- पे ा 10.15% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर. दरानसुार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.00% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,71,60,929/- + रॉय ट  चाजस र. .3,83,031.4 मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .2,70,391.8 = एकुण र. .7,78,14,352.2 पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९२७      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३१५/२०१८ द.३०/११/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/9/2018-19 अ वय े भाग .४ दघी  बोपखेल 

म य े करकोळ दु ती व देखभालीची थाप य वषयक दु तीची काम ेकरणेकामी म.े एस बी काळे 

िन.र. .41,67,614/- (अ र  र. . ए केचाळ स लाख सदुस  हजार सहाश ेचौदा   फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,94,560/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,94,560/- पे ा 9.59% कमी हणजेच र. .37,01,892/- + 

रॉय ट  चाजस र. .5,654/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .37,74,946/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े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.  

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

 
ठराव मांक - ३९२८      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – व ुत  मु य कायालय 

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

संदभ–मा.सह शहर अिभयंता( व/या)ं यांचे प  . वमुका/४/का व/६२१/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

     मा.सह शहर अिभयंता( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे –  

     मनपा या व ुत मु य कायालया कड ल िन वदा नो. .17-2018/19 मधील अ. .5 अ वये 
मनपा या मु य शासक य इमारतीचे सुशोिभकरणांतगत एल.ई.ड . द यांचा वापर क न रंगीत 
काश यव था करणे व अनुषंिगक काम े करणेकामी म.ेअथव इले कल स ह सेस 

िन.र. .33,40,135/- (अ र  र. .तेहतीस लाख चाळ स हजार एकशे प तीस फ ) दर 0.5% कमी 
या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९२९      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०३०/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/28/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ मधील सदगु नगर व उव रत प रसरात मलवा ह याची 
सुधारणा कामे करणेकामी म.ेएम. ज.माने िन.र. .25,00,912/- (अ र  र. .पंचवीस लाख नऊशे 
बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,00,912/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,00,912/- पे ा 12% 

कमी हणजेच र. .22,00,803/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .22,00,803/- 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.  

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

 
ठराव मांक - ३९३०      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०३१/२०१८ द.१४/११/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/69/2018-19 अ वये कसारवाड  

मैलाशु दकरण क ा अंतगत भाग .९ नेह नगर मिधल िशंदे वट भ ट , राजीव गांधी वसाहत, 

मडेकर चाळ, संगीर चाळ, रोकडे चाळ व उवर त भागात मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी म.ेसंजय कॉ टर िन.र. .25,13,850/- (अ र  र. .पंचवीस लाख तेरा हजार आठशे 
प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,10,741/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,10,741/- पे ा 11.5% 

कमी हणजेच र. .22,22,006/- + रॉय ट  चाजस र. .3,109/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .22,25,115/- 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 
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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.  

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

 
ठराव मांक - ३९३१      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य क/ह मु यालय 

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

संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/५८१/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/11/2018-19 अ वये भाग .9 मधील 
उ मनगर यशवंतनगर येथे व वध डांबर करणाची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस 
िन.र. .29,51,852/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख ए काव न हजार आठशे बाव न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,72,352/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,72,352/- पे ा 25.02% कमी हणजेच 
र. .21,53,690/- + रॉय ट  चाजस र. .10,600/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 
र. .22,33,190/- 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.  

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

 
ठराव मांक - ३९३२      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ–  मा.अित र  आयु (१) यांचे प  .न वयो/१/का व/१३०/२०१८ द.१५/१२/२०१८ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत व वध 

क याणकार  योजना राब वणेत येतात. या योजनांची व ती पातळ वर भावीपण ेअंमलबजावणी 
होणेसाठ , MSW अहता ा   समुह संघटकांची ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीसाठ  
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मानधन त वावर नेमणूक करणेत आली आहे.  स थतीत ९ समुह संघटक कायरत असुन 
यापैक  ५ समुह संघटकांची ता पुर या व पात केलेली नेमणूक ची मुदत द.७/१२/२०१८ रोजी 

संपत आहे. यापैक  तावात नमूद माणे ४ समुह संघटकांची नागरव ती वभागास आव यकता 
अस याने यांची  ६ म हने कालावधीसाठ  ता पुर या व पात मानधनावर पु हा नेमणुक करणे 
व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९३३      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०४८/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/63/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .३ मधील बनाचा ओढयामधील मलवा हनीची सुधारणा कामे 
करणेकामी म.े यंकटे रा क  न िन.र. .29,99,975/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव 
हजार नऊशे पं या र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,933/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,933/- पे ा 12.2% कमी हणजेच र. .26,33,941/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .26,33,983/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९३४      वषय मांक – २० 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ई े ीय कायालय  

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  .ई /े था/का व/१२/१३११/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       इ वभागीय काय े ातील सन २०१८-१९ साठ  भाग .०३, मोशी येथील आदशनगर 
भागातील र ते वकिसत करणे या कामास अंदाजप क य र. .१५,००,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा 
कोट  फ ) इतक  महानगरपािलका सभा सिमती ठराव .२०१ द.२२/०६/२०१८ चे अ वये 
एक त अंदाजप काअंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम तां क या 
वैिश यपूण अस यान े भाग .०३, मोशी येथील आदशनगर भागातील र ते वकिसत 
करणेकामी तां क या आव यकते नुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना 
माणे िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापूव (Pre Tender Activity) व िन वदा 

प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत 
क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०४/०९/२०१८ रोजी 

माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.७३% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पा या 
दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करणे इ. िन वदा पुव व 
िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व 

क पाची कामे होणेक रता सदर क पास िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांवर ल क प 
स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत 
व स या काह  कामे गतीपथावर आहेत. सबब, तुत कामासाठ   िन वदा पुव व िन वदा प ात 
कामासाठ  म.े एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. 
थायी सिमती या मा य ठरावापे ा (१.७३%) कमी दराने ा  झालेली आहे. कोटेशन नुसार ा  

झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.७३% (०.५०% िन वदा पूव + १.२३ िन वदा प ात) 
या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९३५      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ई े ीय कायालय  

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  .ई /े था/का व/१२/१३१०/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       इ वभागीय काय े ातील सन २०१८-१९ साठ  भाग .०३, मोशी येथील गावठाण, 

ल मीनगर (द ण-उ र) भागातील र ते वकिसत करणे या कामास अंदाजप क य 
र. .१०,००,००,०००/- (अ र  र. . दहा कची फ ) इतक  महानगरपािलका सभा सिमती ठराव 
.१७७ द.२०/०४/२०१८ चे अ वये एक त अंदाजप काअंतगत शासक य मा यता देणेत 

आलेली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपूण अस यान े भाग .०३, मोशी  येथील 
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गावठाण, ल मीनगर (द ण-उ र) भागातील र ते वकिसत करणेकामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माण ेिनयोजन करण,े कामाची 
देखरेख करण ेइ. िन वदापूव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) काम े

करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता 
यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०४/०९/२०१८ रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार म.े 

एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.७३% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तां क या 
आराख या माणे काम क न घेण,े क पा या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा िनदशांनुसार 

गुणव ा तपासणी करण े इ.िन वदा पुव व िन वदा प ातकाम े करण े हे चोखपणे होण े आव यक आहे. 

प रणामकारक दैनं दन काम ेव क पाची काम ेहोणेक रता सदर क पास िन वदा पुव व िन वदा प ात 
कामांवर ल क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे 
केलेली आहेत व स या काह  काम े गतीपथावर आहेत. सबब, तुत कामासाठ   िन वदा पुव व िन वदा 
प ात कामासाठ  म.ेएन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी 
सिमती या मा य ठरावापे ा (१.७३%) कमी दरान े ा  झालेली आहे. कोटेशन नुसार ा  झाले या 
दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.७३% (०.५०% िन वदा पूव + १.२३ िन वदा प ात) यादरान ेफ  

अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३९३६      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – अ नशामक  

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक–मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  .अ न/१/का व/६३४/२०१८ द.११/१२/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       अ नशामक वभागाचे तां क व पाचे कामकाज, तीन पा यांम ये २४ तास  
अ नशामक वाहंनाची कामकाजाची गरज ल ात घेता, अ नशामक दलाकर ता पंप मेकॅिनक – 
०२, मोटार मेकॅिनक – ०३ व किन  अिभयंता – ०१ अशा एकुण ०६ तां क कमचा-याचीं 
सोबत या पञानुसार अहते माणे िनवड केलेनुसार मानधनावर ०६ म हने कालावधीकर ता  
मोटार मेकॅिनक, पंप मेकॅिनक पदाकर ता मािसक एकवट मानधन र. .१५,०००/- व किन  
अिभयंता पदाकर ता मािसक एकवट मानधन र. .२०,०००/- मानधनावर नेमणुक करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९३७      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ड े ीय 

सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.कायकार  अिभयंता ( था) यांचे प  .ड ेका/३/का व/८८०/२०१८ द.१५/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता ( था)  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 11) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९३८      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०४/०१/२०१९      वभाग – अ े ीय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( था) यांचे प  .अ ेका/लेखा/का व/४००/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता ( था)  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 20) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९३९      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०६६/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/79/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ मधील च पाणी वसाहत, मधील पांडवनगर, िशवशंकरनगर, 
देवकर व ती महादेवनगर व उव रत प रसरात मलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी 
मे.एम. ज.माने िन.र. .25,00,990/- (अ र  र. .पंचवीस लाख नऊशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व 
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मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,00,990/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,00,990/- पे ा 11.63% कमी हणजेच 

र. .22,10,125/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .22,10,125/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९४०      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०६५/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/1/2018-19 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील भाग .१३, िनगड , यमुनानगर व प रसरातील चबस व ेनेज 
लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी म.ेपु पगणेश इ ा चर ा. िल 
िन.र. .37,49,710/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे दहा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,668/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,668/- पे ा 22.99% कमी हणजेच 
र. .28,87,619/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .28,87,661/- 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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९४१      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – इ े ीय कायालय 

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

संदभ–  मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/३११/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ (१ ते ६) मधील िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९४२      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.अ र  आयु  यांचे प  . था/उ ान/३७९/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.अ र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/01/2018-19 अ वय े भाग .७ मधील 
स.नं.१ भोसर  सहल क ाची इतर थाप य वषयक काम े करणेकामी म.े एस एस एंटर ायजेस 

िन.र. .25,13,383/- (अ र  र. .पंचवीस लाख तेरा हजार तीनश े याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .23,94,964/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .23,94,964/- पे ा 22.5% कमी हणजेच र. .18,56,097/- + 
रॉय ट  चाजस र. .84,719/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण र. .19,74,516/- पयत 

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

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९४३      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३५६/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/4/2018-19 अ वये भाग .४ दघी म ये 
ठक ठकाणी पे हंग लाँक बस वणेकामी मे. दप एंटर ायजेस िन.र. .41,76,298/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख शहा र हजार दोनशे अ ठया णो  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,74,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,74,241/- पे ा 6.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
२०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा व कृत यो य दरापे ा 8.70% ने कमी येत 
अस यान,े ा  िन वदा मंजुर दराने हणजेच र. .38,29,787/- + रॉय ट  चाजस र. .69,257/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,800/- = एकुण र. .39,31,844/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९४४      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३५७/२०१८ द.१२/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25/74-2018-19 अ वये भाग .३ म ये 
ठक ठकाणी थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.े दप एंटर ायजेस 
िन.र. .29,98,315/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया णो हजार तीनशे पंधरा  फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,69,045/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,69,045/- पे ा 6.00% कमी दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य 

दरापे ा 7.22% ने कमी येत अस यान,े ा  िन वदा मंजुर दराने हणजेच र. .27,90,902/- + 
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रॉय ट  चाजस र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,150/- = एकुण र. .28,20,172/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९४५      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३५८/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .105-1-2017-18 अ वये भाग .७ च-होली 
येथील बुडव ती, खडकवासला वाड  प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी म.े ब हरट दस 
िन.र. .37,48,089/- (अ र  र. .सदतीस लाख अ ठेचाळ स हजार एकोणन वद फ ) पे ा 8.20% 

कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा 
िन वदा व कृत यो य दरापे ा 13.40% ने कमी येत अस यान,े ा  िन वदा मंजूर दराने 
हणजेच र. .34,40,746/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३९४६      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य EWS क प 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/EWS /८००/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत क शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  ठक ठकाणी घरे बांधणे या कामासाठ  आप ी यव थापन 
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कामकाज करणेकामी स लगार नेमणेकामी मे.मन ुसृ ी यांनी सवात लघु म दर सादर केलेला आहे. 
RATE OF GST ON SERVICES Municipality under article 243W of the Constitution अ वय े

Services क रता GST म य ेसूट आहे. यानुसार उपरो  स लागार यांनी सादर केलेला GST वगळून दर 

वचारात घेवून लघु म आप ी यव थापन स लागार मे.मन ुसृ ी यांनी सादर केलेला GST वगळून 

र. .६०,०००/- या दरास सह शहर अिभयंता यांनी द.२४/०७/२०१८ रोजी मा यता दलेली आहे. सदरचा 
दर च-होली, रावेत, बो-होडेवाड , आकुड  या ठकाणी PMAY अंतगत करणेत येणा-या आिथक या 
दुबल घटकांसाठ  घरे बांधणे या कामासाठ  आप ी यव थापन स लागार हणून नेमणूक क न यांना 
ित क प र. .६०,०००/- अशा एकुण ४ क पांना र. .२,४०,०००/- (अ र  र. . दोन लाख चाळ स 

हजार फ ) इतक  फ  अदा करणेसाठ  यांचे समवेत करारनामा करणसे मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३९४७      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – नगरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वय./४/का व/३८३/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       समाजातील कमजोर वग हणून ओळखले जाणारे घटक हणजे द यांग य , 
तृतीयपंथी य , अ यािधक गर ब यांचे क याण, पुनवसन आ ण या घटकांना समाजा या मु य 
वाहात आणणेसाठ  जे काह  कायदे आ ण याियक आदेश उपल ध आहेत यां या आधारे या 

कमजोर घटकांना सश  कर यासाठ  सव समावशेक कृती आराखडा तयार करणे आव यक आहे. 
यासाठ  या घटकांसाठ  काम करणा-या त  य ची स लागार हणून िनयु  करणसे व या 

कामाचा कालावधी स लागार िनयु या तारखेपासून १ वष असून वा षक खच र. .१९,३२,०००/- 
(अ र  र. .एकोणीस लाख ब ीस हजार फ ) इतका होणार आहे. सदरचा खच नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल अपंग क याणकार  योजना लेखािशषातील इतर योजना/ काय म 
या उपलेखािशषातून करणे श य आहे. या उपलेखािशषावर सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  
र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) इतक  तरतूद असून ती सव र कम िश लक 
आहे. तर  वर ल उप मासाठ  ी.समीर घोष, पुणे यांची सामा जक समावेश बाबत स लागार 
हणून िनयु  करणेस व याकामी येणा-या र. .१९,३२,०००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख ब ीस 

हजार फ ) चे खचास मा यता देणते येत आहे.  
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३९४८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ– मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/१३०/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य अ मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  
अ (१ ते १८) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश 
िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९४९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ–मा.सह शहर अिभयंता (पयावरण) यांचे प  .पया/ व/जा/१०३७/२०१८ द.१९/१२/२०१८ 

     मा.सह शहर अिभयंता (पयावरण) यांनी िशफारस केले माणे –   

     मनपा या िचंचवड प रसरातील मैला शु द करण के ं व मैला पंप हाऊस क रता ए स ेस 
फडर ारे वीजपुरवठा करणे या कामाचे अंदाजप कय 1.3% सुपर वजन चाजस (वीज पयवे ण 
शु कापोट ) र. .1,50,400/- अिधक जी.एस.ट  र. .27,072/- असे एकुण र. .1,77,472/- (अ र  
र. .एक लाख स याह र हजार चारशे बहा र फ ) इतक  र कम म.रा. व. व.कं.मया िल. यांना 
अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक - ३९५०     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०४/०१/२०१९    वभाग– औ िगक िश ण सं था, मोरवाड  
सूचक – मा.न ता ल ढे    अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ स/ं४/का व/१२४३/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता   मा.अित. 
आयु सो. यांचे कड ल आदेश मांक औ सं/४/का व/८६५/ २०१८ द.२९/०९/२०१८ अ वये 
खालील कमचा-यांना द.०४/०६/२०१८ ते द.०३/१२/२०१८ या सहा म हने कालावधीसाठ  एक त 

मानधनावर ता पुर या व पात एक त र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) 
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नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.०३/१२/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. 

खाली नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी म.ेउ च 

यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे 

आदेशानुसार मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. 

प  ‘अ’ 

अन.ु . नाव पदनाम 

१ ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी. दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती. बोरसे वृंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 

       उपरो  अन.ु .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल 
यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार म.ेउ च यायालयाचे अंितम आदेशास अधीन राहून तसेच 
मनपातफ कामकाज पाहणारे विधत  व कायदा स लागार यांचे अिभ ाया नुसार दनांक 
०४/१२/२०१८ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून दनांक ०५/१२/२०१८ ते  दनांक ०४/०६/२०१९ 
पयत सहा म हने कालावधी क रता हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९५१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/५०४/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/2/2018-19 अ वय े भाग .१८ (न वन भाग 

.१६) कवळे मामुड  येथे नाला बांधण ेपाईप टाकण ेव अनुषंिगक काम ेकरणेकामी म.े ी कॉ टर 

िन.र. .74,99,510/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या णव हजार पाचश ेदहा फ ) मधुन रॉय ट  व 
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मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,44,272/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,44,272/- पे ा 30.49% कमी हणजेच र. .51,74,513/- + 

रॉय ट  चाजस र. .37,738/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,500/- = एकुण र. .52,29,751/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े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. 

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

 
ठराव मांक - ३९५२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ग े ीय आरो य  
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.अित.आयु (२) यांचे प  .ग ेका/आ/४/का व/६०८/२०१८ द.१५/१२/२०१८ 

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

       मा.आयु  सो, यांचेकड ल आदेश . शा२/का व/४६०/२०१७ द.०७/०८/२०१७ अ वये 
भाग सिम याची रचना पुनरचना झालेली आहे. यानुसार  न वन भाग रचनेनुसार ग े ीय 

कायालयाची द.०९/०८/२०१७ रोजी अ त वात आले आहे. यानुसार ब े ीय कायालयातील 
जुने भाग . ४९,५०,५१ यांचा ग े ीय कायालयामधील न वन . .२३ व २४ म ये व ड 
े ीय कायालयातील जुने भाग .५२,५३,५४,५५ यांचा ग े ीय कायालयामधील न वन 
. .२१ व २७ म ये समावेश झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय आरो य 

कायालया या काय े ातील भाग मांक २१, २३, २४ व २७ मधील दैनं दन घरोघरचा कचरा, 
कंु यामधील कचरा, सावजिनक ठकाणी साठणारा कचरा, गटस या कडेचे कचरा ढग, मोक या 
जागेतील कचरा ढग दैनं दन उचलुन महानगरपािलके या मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे या 
कामासाठ  ‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल ठेकेदार मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यांना 
ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५,१३०/- व भोसर  कचरा थाणांतरण क  येथे कचरा 

खाली कर यासाठ  ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .४,९००/- या दराने आदेश 

.ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/२०१६ अ वये आदेश दे यात आलेले आहे. तर  
‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल म.ेजय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यां या आदेशाची मुदत 
द.३१/१२/१७ रोजी संपु ात आलेली होती. सदर कामकाजास, ब े य आरो य कायालयाकड ल 
प  .१) ब ेआ/५/का व/८१०/ २०१७ द.०८/१२/२०१७ व २) ब ेआ/५/का व/८३२/२०१७ 
द.१६/१२/२०१७ नुसार कचरा उचलणे व वाहतुक करणसेाठ  मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  
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यांना ग े ीय कायालयामाफत कामकाजाची मुदतवाढ घे यात येऊन आप या तरावर कामकाज 
कर यात यावेत असे कळ वलेले आहे. द.०९/०८/२०१७ रोजी पासुन ६ े ीय कायालया ऐवजी ०८ 

े ीय कायालयाची िनिमती झा यान े ब े ीय कायालयाकड ल ०३ क/ टपर वाहन े व ड े ीय 

कायालयाकड ल ०४ क/ टपर वाहन े अस े एकुण ०७ वाहन े मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  

यां यामाफत पुर व यात आलेले आहे. मा. थायी सिमतीची सदर सं थे या कामास व होणा-या खचाची 
प हली मुदतवाढ द.१/१/१८ ते ३१/३/१८ व दुसर  मुदतवाढ द.१/४/१८ ते ३०/६/१८ व ितसर  मुदतवाढ 

द.०१/०७/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ अखेर मा यता घे यात आलेली आहे. तथा प कचरा उचलणे व वाहतुक 

करण ेकामकाज हे अ याव यक सेवेचे असून, मे. जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर   यांना या कामासाठ  

टपर क ७.५ म.ेटन मता असणारे ित दन, ित वाहनावर दोन खेपांसाठ  एक वाहन चालक + चार 

मजूर + इंधनासह एकुण ०७ वाहन ेभाडे त वावर पुर व यासाठ  द.०१/०१/२०१९ ते ३१/०३/२०१९ अखेर 

अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होईपयत, यापैक  थम येणा-या कालावधी पयत या कामकाजास 

मुदतवाढ िमळावी तसेच सदर कामाचे अपे ीत अंदाजीत खच र. . ३४,००,०००/- या येणा-या खचास 

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३९५३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०७३/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       वषय - भाग .२३ थेरगाव येथील बापुजीबुवानगर, संद पनगर, इं ायणीनगर,  
              जयम हारनगर, धनगरबाबा मंद र प रसर, गु नानकनगर, ाय हर कॉलनी व इतर  

              प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा काम ेकरण ेव जलिनःसारण निलका     

              टाकणेबाबत.  
वषय .३९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९५४      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/२०७०/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/4/2018-19 अ वये आकुड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .१३, से. .२२ व यमुनानगर पर सरातील जु या जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे एम.जी.माने िन.र. .74,99,265/- (अ र  र. .चौ-याह र 
लाख न या णव हजार दोनशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,99,223/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .74,99,223/- पे ा 21.23% कमी हणजचे र. .59,07,138/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .59,07,180/- 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. 

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

 
ठराव मांक - ३९५५      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०७२/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/11/2018-19 अ वय े इ े ीय 

कायालयाअंतगत भाग .७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीन ेदेखभाल व दु ती 
करणेकामी म ेक पल क शन िन.र. .37,49,173/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 

एकशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,131/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,131/- पे ा 32.55% कमी 
हणजेच र. .25,28,789/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .25,28,831/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
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कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े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.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३९५६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०७३/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/18/2018-19 अ वये इ े ीय 

कायालयाअंतगत भाग .५ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व 
दु ती करणेकामी म.ेक पल क शन िन.र. .37,49,746/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार सातश ेशेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,49,704/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,49,704/- पे ा 32.55% कमी हणजचे र. .25,29,175/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,29,217/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

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

 
ठराव मांक - ३९५७      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०७४/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/20/2018-19 अ वय े भाग .३० मधील 

प रसरात वा षक ठेकेदार  प दतीन े ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी म.ेक पल 
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क शन िन.र. .29,99,967/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊश े सदुस  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,967/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,967/- पे ा 32.31% कमी हणजेच 

र. .20,30,678/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .20,30,678/- 

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

अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े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.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक - ३९५८      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/२०७५/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/24/2018-19 अ वय ेिचखली मैलाशु करण 

क ांतगत भाग .१२ मिधल योतीबानगर, ता हाणेव ती व हे ेव ती प रसरात जु या जलिनःसारण 

यव थेम य े सुधारणा करणेकामी मे.एम.जी.मान े िन.र. .59,99,884/- (अ र  र. .एकुणसाठ लाख 

न या णव हजार आठश े चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .59,99,842/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .59,99,842/- पे ा 30.01% कमी हणजेच र. .41,99,289/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .41,99,331/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 

कालावधीम य े 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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९५९      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०७७/२०१८ द.१९/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/14/2018-19 अ वय ेच-होली मैलाशु करण 

क ांतगत भाग .२ येथे बो-हाडेवाड  व उव रत प रसरात आव यकतेनुसार मलिनःसारण वषयक काम े

करणेकामी मे.सुर  च हाण कॉ टर िन.र. .37,70,568/- (अ र  र. .सदोतीस लाख स र हजार पाचश े

अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,70,568/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,70,568/- पे ा 23.05% कमी 
हणजेच र. .29,01,452/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .29,01,452/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 

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

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े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 देणेबाबत वचार करण.े 

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

 
ठराव मांक - ३९६०      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०७६/२०१८ द.१९/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –         

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/21/2018-19 अ वय ेआकुड  मैलाशु करण 

क ांतगत भाग .१४ मधील तुळजाईव ती, ववेकनगर प रसरात इतर ठकाणी आव यकतेनुसार 

जलिनःसारण निलका टाकण े व जलिनःसारण वषयक सुधारणा काम े करणेकामी मे बी के खोस े

िन.र. .44,99,996/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊश ेशहा णव फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,954/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,954/- पे ा 28.99% कमी हणजेच र. .31,95,417/- 

+रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,95,459/- पयत काम क न 

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

तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य े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. 

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

 
ठराव मांक - ३९६१      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुमु य/३७१/२०१८ द.२०/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –         

       पंपर  िचंचवड शहराची वेगाने वाढणार  लोकसं या तसेच वेगाने होणारा वकास 
यां यामुळे स या उपल ध असणारे पाणी अपुरे पडत आहे. स थतीत सुमारे ४९० MLD 
पा याचा दैनं दन उपसा रावेत बंधा-यामधून होत आहे. तसेच MIDC कडून दैनं दन ३० MLD पाणी 
घे यात येते. जल वतरणाम ये Non-revenue Water (NRW) सुमारे ४०% आहे. पाणीपुरवठा 
णालीमधील NRW कमी कर यासाठ  JnNURM अंतगत ४०% भागासाठ  २४x७ पाणीपुरवठा योजना 

राब वणे हे काम चाल ू आहे. तसेच AMRUT MISSION अंतगत उवर त ६०% भागाम य े पुरे या दाबान े

पाणीपुरवठा करण ेया क पाचे काम चार पॅकेजेसम य ेचाल ूआहे. या दो ह  क पांतगत GI Pipes चे 

जुन े नळजोड MDPE पाईपन े बदलण,े Hydraulic Design नुसार न वन पाईपलाईन टाकण,े जु या 
पाईपलाईन बदलणे इ. काम ेकर यात येत आहेत. यामुळे NRW कमी होऊन पा या या उपल धतेम य े

वाढ होणार आहे. JnNURM क पाचे िनयोजन २०१४ पुव  करणेत आल े होते. AMRUT MISSION या 
क पाचे िनयोजन २०१६ पुव  झाले आहे. यावेळ या थतीनुसार िनयोजन कर यात आले होते. आता, 
ा  प र थतीचा वचार करता कवळे, मामुड , वाकड (By pass या प मेकड ल भाग) च-होली, 

वडमुखवाड , डुडूळगाव, िचखली हा Fringe Area आता वेगान े वकिसत होत आहे. या भागातील पुव  

वकिसत नसले या काह  भागाचा समावेश उपिन द  क पांतगत न हता. यामुळे या भागासाठ  

न याने िनयोजन कराव े लागणार आहे. उपरो  JnNURM व AMRUT MISSION या Post Tendering 

Activities साठ  त  स लागार PMC – Project Management Consultants हणून मे.D.R.A. Consultants हे 

काम पहात आहेत. JnNURM या क पासाठ या Pre-tendering Activities चे काम म.ेD.R.A. Consultants 

यांनी केल ेआहे. तसेच भामा आसखेड व आं  धरणातून पाणी आणणे या क पाचे Pre /Post Tender 

Activities साठ चे Project Management Consultants हणून मे.D.R.A. Consultants काम पहात आहेत. वर ल 

उ लेख केले या Fringe Area या पाणीपुरवठा योजनेचे ढोबळ अंदाजप क म.ेD.R.A. Consultants यांनी 
सादर केल ेआहे. आता या कंमतीनुसार या योजनेसाठ  सुमारे र कम .२१० कोट चा खच अपे त 

आहे. दर यान, जलसंपदा वभागाने भामा आसखेड व आं  धरणातून २६७ MLD या को याचे 
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नुतनीकरण क न दले आहे. िचखली येथे १०० MLD मतेचा WTP बांध यासाठ  िन वदा काढ यात 

आली आहे. देहू बंधा-यातून िचखली येथील WTP ( ता वत) पयत पाईपलाईनन े पाणी आणणे या 
कामाची िन वदा काढ याची या चाल ूआहे. पवना खोरे व इं ायणी खोरे यांचा वचार करता सोबत 

जोडले या नकाशाम य ेदश व या माणे १९ ESRs व Main pipelines ची काम ेकरावी लागणार आहेत. 

जेणेक न उपिन द  भागातील २०२० नंतर या लोकसं येस यव थत पाणीपुरवठा होऊ शकेल. या 
पा भुमीवर उपरो  कामांची अंदाजप के तयार करण,े Design करणे, िन वदा तयार करण ेइ, िन वदा पुव 

(Pre-tendering) काम ेकर यासाठ  स थतीत PMC हणून JnNURM व AMRUT MISSION साठ  काम े

करणारे मे.D.R.A. Consultants यांचीच नेमणूक करण ेयो य वाटत आहे. ड आरए कंस टट यांचे स याचे 

६०% भागातील  काम व भ व यात वकिसत होणा-या भागातील पाणीपुरवठेचे काम हे पर परावलंबी 
अस यामुळे, स या याच स लागारची, आहे या कामातच वाढ व कामासाठ  व रकमेसाठ  परवानगी 
घेऊन नेमणुक करन ेयो य राह ल. या पा भुमीवर मे.D.R.A. Consultants यांना वचारणा केली असता 
यांनी यांचे द.०५/१२/२०१८ चे प ानुसार Pre-tendering Activities साठ  र कम .४८,२६,४५२/- चे 

कोटेशन दल ेआहे. न या Additional भागाची DPR Cost सुमारे .२१० कोट  आहे यानुसार Pre-tendering 

Activity कामाची र कम  ह  ड पीआर र कमे या ०.२३% येत आहे. हा दर यो य वाटतो व 

र. .४८,२६,४५२/- ह  र कम वाजवी वाटते. (सोबत प ाची त अवलोकनाथ सादर) तर , वषयांक त 

कामा या Pre-tendering व Post tendering Activities साठ  मे.D.R.A. Consultants यांची त  स लागार 

PMC–Project Management Consultants हणून नेमणूक करणेस तसेच वषयांक त कामा या Pre-

tendering Activity साठ  फ  र. .४८,२६,४४२/- म.ेD.R.A. Consultants यांना दे यात यावेत तसेच सदर 

कामा या िन वदा प ात कामासाठ  Consultants यांना, उवर त ६०% भागासठ  पुरे या दाबान े

पाणीपुरवठा करण,े या कामासाठ  पुवमा य दरान े र. .३,६४,८००००/- (प रिश -१ माण े ) इतक  येत 

आहे. Pre-tendering activity व Post-tendering activity यांची एक त कंमत र. .४,१३,०६,४५२/- असून 

ड पीआर कंमित या १.९७% इतक  येत आहे. सदरचा दर हा यो य व रा त वाटत आहे. तर  या Request 
for Proposal (RFP) for selection of Project Management Consultancy for implementation of Continuous 
(24x7) Pressurised Water Supply System in 60% area of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation 

कामातून ( था. सिमती ठराव .२५५९ द. १८/०४/२०१८) भ व यात वकिसत होणा-या भागासाठ  

पाणीपुरवठा योजना राब वणे व यासाठ  िन वदापुव (Pre-tendering) व िन वदा प ात (Post tendering) 

कामाचे आदेश संबंिधत त  स लागार यांना देणेकर ता व येणा-या वाढ व खच र. .४,१३,०६,४५२/- यास 

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३९६२      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग– जलशु द करण, पाणीपुरवठा  
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/पाप/ु३७०/२०१८ द.१९/१२/२०१८ 

       वषय - रावेत येथील जुना बंधा-या या खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधमे कामाअंतगत  

              ोन सव ण करणेबाबत.   

वषय .४८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३९६३      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१५/४४९/२०१८ द.२०/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –         

       मौजे िचखली येिथल िस.स.नं.६५,६६,६७,८८ व ६८९ तसेच गट न.ं१२३ व गट नं. १६४३  

या िमळकती मिधल मंजूर वकास  योजनेतील १८.०० मी. ं द  र ता वकिसत करणेसाठ  र ता 
बािधत जमीनीचे भूसंपादन करणेबाबत या तावास उपरो  संदिभय मा.महापािलका सभेची 
ठराव .२४०, द.२०।०७।२०१८ अ वय े मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर ठरावात खालील 
नमुद माणे र ता समावेश आहे. 

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट न.ं 

बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण 
सुमारे े  चौ.मी. 

१. - 
मंजूर वकास  योजनेतील १८मी .

ं द  र ता     ) वाढ व ह  

िस.स.न.ं ६५,६६,६७,८८ व 
६८९ 

गट न.ं १२३ व गट न.ं 
१६४३ 

४२००.०० चौ.मी. 

        तर  उपरो  ता वत आर णांखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना 
वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३(न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणेत आलेली आहे. सदर र ते। आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी  येणा-या 
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य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक असुन ( याम ये भूसंपादन वशेष 
अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण,मोजणी 
करणे इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक - ३९६४      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/५३५/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –         
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42-2-2018-19 अ वये भाग .23 मधील 
जय म हारनगर ग ली .१ ते ६ मु य र यास व इतर प रसरात ॉम वॉटर लाईन 
टाकणकेामी (सन 2018-19 साठ ) मे.सांडभोर क शन  िन.र. .43,54,125/- (अ र  र. . ेचाळ स 
लाख चौप न हजार एकशे पचंवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .43,23,144/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .43,23,144/- पे ा 28.29% कमी हणजेच र. .31,00,127/- + रॉय ट  चाजस 
र. .6,431/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .24,550/- = एकुण र. .31,31,108/- 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.  

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

 
ठराव मांक - ३९६५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/४/का व/३९९/२०१८ द.२९/११/२०१८ 

       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –         
       मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .9/1-2018/19 मधील अ. .1 अ वये 
ज हा िनयोजन सिमती, पुणे यांचेमाफत सौर उजा क पा ारे उजा िनिमती करणे या 
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ना व यपुण योजने अंतगत ा  झाले या र. .२ कोट चे िनिधतुन पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या व वध  इमारतीवर उपल ध असले या मोक या जागेवर सौर ऊजा िनिमती 
यं णा बस वणेकामी म.ेरे ह जन टेक ा.िल. िन.र. .1,89,34,270/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणन वद लाख चौतीस हजार दोनशे स र फ ) पे ा 10.50% कमी, या ठेकेदाराकडुन काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 

ठराव मांक - ३९६६      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०३२/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –         
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/133/2018-19 अ वये इ े ीय 
कायालया अंतगत भाग .३ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल 
व दु ती करणेकामी म.ेछोटेलाल चौहान िन.र. .37,49,758/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकुणप नास हजार सातश ेअठठावन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,49,716/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,49,716/- पे ा 12.72% कमी हणजेच र. .32,72,752/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,72,794/- 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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक - ३९६७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०४९/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –         
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/16/2018-19 अ वये आकुड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .१४ मधील द वाड , व ठलवाड  प रसरात इतर ठकाणी 
आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी 
मे छोटेलाल चौ हाण िन.र. .44,99,951/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या णव हजार नऊशे 
ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,909/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,909/- पे ा 
30.99% कमी हणजेच र. .31,05,387/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .31,05,429/- 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.  

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

 
ठराव मांक - ३९६८      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०५०/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –         

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/25/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु करण क ांतगत भाग .२ येथे मोशी व उव रत प रसरात आव यकतेनुसार 
मलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौ हाण िन.र. .37,69,009/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणस र हजार नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,69,009/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,69,009/- पे ा 24.23% कमी हणजेच र. .28,55,778/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,55,778/- 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 
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ि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. 

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

 
ठराव मांक - ३९६९      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०४७/२०१८ द.१७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/34/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ मधील ना याजवळ ल मलवा ह याची सुधारणा कामे 
करणेकामी मे महाल मी एंटर ायजेस इटकर िन.र. .25,00,742/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 
सातशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,00,742/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,00,742/- 

पे ा 13% कमी हणजेच र. .21,75,646/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .21,75,646/- 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. 

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

 
ठराव मांक - ३९७०      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ब े ीय, थाप य 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ था/का वज/२७७/२०१८ द.२०/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये भाग .१९ 
म ये सिमर लॉ स ते कवळे गावापयतचा र ता हॉटिम स प दतीन े वकिसत करणेचे कामासाठ  
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तरतुद वग करण करणेचे वशेष योजना कामासाठ  उपल ध तरतुद अपुर  आहे. सदरची अपुर  
र. .१५,००,०००/- इतक  तरतुद ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल सन २०१८-१९ या 
मुळ अथसंक पातील वेगवेग या कामांमधुन वग करणे आव यक आहे. तावात नमुद केले या 
वशेष योजना कामामधुन र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) इतक  तरतुद वग 
करणसे मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक - ३९७१      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ब े ीय, थाप य 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ था/का वज/१२/३९८/२०१८ द.१९/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये ब भागात 
ठक ठकाणी आव यकतेनुसार डांबर करण करणेचे भांडवली कामासाठ  उपल ध तरतुद अपुर  आहे. 
सदरची अपुर  र. .८५,००,०००/- इतक  तरतुद ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल सन 
२०१८-१९ या मुळ अथसंक पातील वेगवेग या कामांमधुन वग करणे आव यक आहे. वषया या 
स व तर तपिशलाम य े नमुद केले या भांडवली कामामधुन र. .८५,००,०००/- (अ र  
र. .पं याऐंशी लाख फ ) इतक  तरतुद वग करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९७२      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – क े ीय, थाप य 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ–  मा.अित आयु (१)  यांचे प  .क ेका/ था/ . .२/१३५/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

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

       मा. थायी सिमती ठराव .२१३०, द.३१/१/२०१८ अ वये वा तु वशारद पँनेल व 
वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास 
वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय मांक संक ण २०१८/ . . ५४/न व-२६, द.०४/०६/२०१८ 
ला अनुस न मे. योती पानस ेअसोिसए स यांना भाग .२ मधील गट नं.६०६ आर ण १/१४६ 
येथे मा यिमक शाळा बांधणेकामी कामाचे िन वदापुव (०.५०% Pre tender activity) व िन वदा 
प चात (१.५०% post tender activity) कामे करणेसाठ  वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस व 



41 
 

क प खचा या २.००% फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३९७३      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – नागर  सु वधा क  
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.अित आयु (१) यांचे प  .नासुक/१/का व/६४९/२०१८ द.२०/१२/२०१८ 

       मा.अित आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने रा ीय ाहक दनाचे औिच य साधून 
द.२४/१२/२०१८ रोजी िशवाजीनगर बस थानक, िशवाजीनगर या ठकाणी नाग रकांसाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेतफ मनपा या व वध वभागांकड ल व वध क पांची मा हती तसेच 
मनपाने केले या गतीची मा हती दश वणारे दशन भर व यात येणार आहे. सदर कामी 
काय माचे आयोजन, ले स छपाई, हॉल सज वणे व इतर अनुषंिगक बाबी इ. यव था 
करणेकामी येणा-या र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख फ ) या खचास अथवा येणा-या 

य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३९७४      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९१७/२०१८ द.२७/११/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/108/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी मधील गायकवाड नगर, समथ नगर, दघी 
गावठाण प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी म.ेशुभम उदयोग 
िन.र. .37,46,620/- (अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाश ेवीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,46,578/- पे ा 13.75% कमी हणजेच 

र. .32,31,424/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,31,466/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९७५      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२०८६/२०१८ द.२०/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/12/2018-19 अ वये ग े ीय 
कायालयांतगत . .२१ म ये वा षक ठेकेदार  प तीन े ेनेज लाईन व चबसची दु ती करणेकामी 
मे.सागर क शन िन.र. .29,99,950/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे 
प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,908/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,908/- पे ा 27.09% 

कमी हणजेच र. .21,87,233/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .21,87,275/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९७६      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ब े ीय, थाप य 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ था/का वज/२६९/२०१८ द.१२/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       क पाचे तां क या यो य व िनयोजनब द असा ताव तयार करणेसाठ  मनपा 
माफत वा तु वशारदांचे पॅनल तयार करणेत आले आहे.  सदर वा तु वशारद पॅनलवर ल 
वा तु वशारद यांची नेमणुक करणेकामी पधा मक दर ा  होणेसाठ  द.२८/८/२०१८ ते 
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३/९/२०१८ या कालावधीम य े यांचेकडुन ई- दर प क माग वणेत आले होते. यानुसार ई - दर 
प क  Bzone/०३/२०१८ अ वये खालील माणे कामािनहाय मनपाचे पॅनल वर ल व वध 

वा तु वशारद माफत सवात कमी दराची दर प के ा  झाली आहेत. 
 

अ. . कामाचे नांव 

अंदा जत िन वदा 
र कम 

कोट त 

स लागाराचे  

न दणी वग 
माण 

स लागाराचे 
नाव 

ई - दर 
प कानुसार  
ा  झालेला 
कमी दर 

१ भाग  १९ (न वन भाग  १६) 
पेठ  २९ येथे फुटबॉल ाऊंड करणे 

२८.७५ III % Per 
work 

मे कमया 
असोिसए स 

१.८९% 

             उपरो  नमुद केले नुसार ई - दर प क ा  झालेले सव वा तु वशारद मनपाचे 

वा तु वशारद पॅनलवर असुन या या वगवार म ये न दणीकृत आहेत. यानुसार क पाची 
आव यकता व िनकड ल ात घेवुन सव क पातील ई - दर प कातील सवात कमी दराचे 
कोटेशन (िन वदा पूव व िन वदा प ात करावयाचे कामासाठ ) धारकाची या या क पासाठ  
नेमणुक करणे यो य होईल असे मत आहे. सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपरो  नमुद 

केले या कामा समोर ल रका याम ये उ लेख केले या स लागाराची वा तु वशारद हणुन नेमणुक 
करणेस व यांनी नमुद केले या लघु म दरानुसार फ  (िन वदा पूव व िन वदा प ात करावयाचे 
कामासाठ ) अदा करणेस व यांचे सोबत करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९७७      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/२०८७/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/10/2018-19 अ वये भाग .१८ मधील 
प रसरात जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका 
टाकणेकामी मे अशोक क शन िन.र. .60,00,000/- (अ र  र. .साठ लाख फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,888/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,888/- पे ा 28.99% कमी हणजेच 
र. .42,60,520/- + रॉय ट  चाजस र. .112/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .42,60,632/- 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, 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९७८      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/२०८८/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/3/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ िचखली, पाट लनगर, धमराजनगर, बगव ती पर सरात व 
िनयो जत र या या कडेने भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे बी के खोसे िन.र. .62,84,181/- 

(अ र  र. .बास  लाख चौ-याऐंशी हजार एकशे ऐ याशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .62,84,139/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,84,139/- पे ा 28.99% कमी हणजेच र. .44,62,367/- + रॉय ट  
चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .44,62,409/- 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. 

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

 
ठराव मांक - ३९७९      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मुलेप/१/का व/१२३१/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वल े माणे रजा मंजुर स मा यता 
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देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३९८०      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ह े ीय, थाप य 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . ह /े था/का व/१३०/२०१८ द.२७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       कासारवाड  येथे नवीन शाळा इमारत बांधणे हा क प वैिश  पुण असून कासारवाड  
प रसरातील व ा या या यीने मह वाचा व फाय ाचा आहे. क पाची दैनं दन कामे 
प रणामकारक होणेकर ता सदर क पासाठ  िन वदा प ात कामांक रता क प यव थापन 
स लागार (PMC) हणून मे.हषल कवड करण, पुणे यांची िन वदा प ात कामाकर ता नेमणूक 
क न याकमी लागणार  फ  मा. आयु  यांनी इमारत बांधकामासाठ  मंजूर केले या 5 ते 20 कोट  
पयत िन वदा प ात कामासाठ  1.50% या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९८१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – अ नशामक 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.अित. आयु (२) यांचे प  .अ न/१/का व/६४६/२०१८ द.२०/१२/२०१८ 

       मा.अित. आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       अ नशामक वभागाचे अ याव यक सेवेचा व संवेदन म व पाचे कामकाज, तीन 
पा यांम ये २४ तास वाहनचालकांची गरज ल ात घेता, अ नशामक दलाकर ता मंजूर र  ०८ 
वाहनचालक कमचा-यांची सोबत या पञ अ नुसार अहते माणे िनवड केलेनुसार मानधनावर ०६ 
म हने कालावधीकर ता  मािसक एकवट  र. .१८,०००/-  (अ र  र. . अठरा हजार फ ) 
मानधनावर नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९८२      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/११/रावेत/४६१/२०१८ द.१३/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मौजे रावेत येतील स नं ७४, ७५, ७६, ७७, ९५ व ९६ ची ह  िन त मोजणी करणे 
आव यक ठरत आहे. यानुसार सदर ठकाणची ह  कायम मोजणी करणे कामी उपअिध क भूिम 
अिभलेख कायालयास कळ वले असता यांनी प  .भूसंपादन/का व/९०२९/हवेली/२०१८ द. 
/१२/२०१८ चे प ा वये स नं ७५ सोडुन इतर पाच स नं या ह  िन त करणेकामी 
अितअिततातड  मोजणी फ  र. .३,४८,०००/- चा भरणा करणेबाबत कळ वले आहे. यानुसार 
स.नं.७४, ७६, ७७, ९५ व ९६ साठ  अित अिततातड  मोजणी फ  र. .३,४८,०००/- (अ र  र. . 
तीन लाख अ ठेचाळ स हजार फ ) इतक  र कम भरणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३९८३      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.अचना बारण े 
संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३७०/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/5/2018-19 अ वये च-होली येथील स ह 
.२५४ ते २२८ पयतचा १२ मी. र ता वकिसत करणेकामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .16,41,19,066/- (अ र  र. .सोळा कोट  ए केचाळ स लाख एकोणीस हजार सहास  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .16,07,83,403/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .16,07,83,403/- पे ा 3.05% कमी 
दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा 
व कृत यो य दरापे ा 10.02% ने कमी येत अस यान,े ा  िन वदा मंजुर दराने हणजेच 

र. .15,58,79,509/- + रॉय ट  चाजस र. .30,08,213/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,27,450/- = 

एकुण र. .15,92,15,172/- 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. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३९८४      वषय मांक – ७० 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३६९/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/1/2018-19 अ वये भाग .६ मोशी 
आळंद  र ता- गायरान र ता-कुदळेव ती- आर ण .१/२१४ ते आळंद  र यापयत वकास 
आराखडयातील र ता वकिसत करणकेामी (गट .३६३ ते २५१) मे.इंगवले पा टल क  ान 
कं. िन.र. .25,00,14,214/- (अ र  र. . पंचवीस कोट  चौदा हजार दोनशे चौदा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,47,09,406/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,47,09,406/- पे ा 2.00% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा व कृत यो य 
दरापे ा 10.03% ने कमी येत अस यान,े ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .23,98,15,218/- + 
रॉय ट  चाजस र. .49,71,458/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,33,350/- = एकुण 
र. .24,51,20,026/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

 
ठराव मांक - ३९८५      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३६७/२०१८ द.२०/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16-5-2018-19 अ वये भाग .५ गवळ नगर 
व सॅड वक  र ते खड मु म व डांबर करण करणेकामी म.ेधने र क शन िन.र. .45,64,931/- 

(अ र  र. .पं चेचाळ स लाख चौस  हजार नऊशे एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
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टे ट ंग चाजस वगळून र. .45,02,547/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .45,02,547/- पे ा 5.50% कमी  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. 
सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 11.64% ने 
कमी येत अस यान,े ा  िन वदा मंदुर दराने हणजेच र. .42,54,907/- + रॉय ट  चाजस 

र. .4,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,250/- = एकुण र. .43,17,291/- 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. 

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

 
ठराव मांक - ३९८६      वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३६३/२०१८ द.१९/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/3/2018-19 अ वये भाग .७ म ये 
ठक ठकाणी थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.ेवै ेह  क शन 
िन.र. .29,98,784/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया णव हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,71,516/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,71,516/- पे ा 10.00% कमी 
हणजेच र. .26,74,364/- + रॉय ट  चाजस र. .17,668/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,600/- = 

एकुण र. .27,01,632/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९८७      वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/EWS/७८८/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/6/2018-2019 अ वये िचखली से. .17 व 

19 येथे आिथ क या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये दवाखाना आर ण वकसीत 
करणेकामी म.ेपी.एन.नागणे िन.र. .1,98,58,805/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठया नव लाख 
अ ठाव न हजार आठशे पाच  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,95,87,328/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,95,87,328/- पे ा 10.25% कमी हणजेच र. .1,75,79,627/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,19,077/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,400/- = एकुण र. .1,78,51,104/- 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. 

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

 
ठराव मांक - ३९८८      वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/७८७/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/02/2018-2019 अ वय े पुणे आळंद  
र यापासुन च-होली लोहगांव ह पयतचा वकास आराख यातील र ता वकिसत करणेकामी 
(भाग-२ चेनेज ६/७०० ते चेनेज ९/५६३ क.मी.) मे.धने र क शन िन.र. .41,80,97,342/- 

(अ र  र. .ए केचाळ स कोट  ऐंशी लाख स या नव हजार तीनशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,23,08,829/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,23,08,829/- पे ा 10.40% जादा असा दर कमी 

क न दे यात आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 10.40% जादा दराची सन 2018-19 चे 
एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.07% ने कमी येत अस याने िन वदा 
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दरापे ा िन वदा 10.40% जादा दराने हणजेच र. .43,31,08,947/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,54,97,029/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,91,483/- = एकुण र. .45,88,97,459/- 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. 

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

 
ठराव मांक - ३९८९      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/७८६/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/01/2018-2019 अ वये पुणे आळंद  

र यापासुन च-होली लोहगांव ह पयतचा वकास आराख यातील र ता वकिसत करणेकामी 
(भाग-१ चेनेज ३/६५० ते चेनेज ६/७०० क.मी.) मे.कृ णाई इ ा. ा.िल. िन.र. .41,95,68,982/- 

(अ र  र. . ए केचाळ स कोट  पं या नव लाख अडूस  हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,78,97,879/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,78,97,879/- पे ा 11.79% जादा  असा दर 

कमी क न दे यात आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 11.79% जादा दराची सन 2018-19चे 
एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.18% ने कमी येत अस याने िन वदा 
दरापे ा िन वदा 11.79% जादा दराने हणजेच र. .45,59,89,039/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,13,73,206/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,97,897/- = एकुण र. .46,76,60,142/- 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९९०      वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/१५६१/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

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

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

 
ठराव मांक - ३९९१      वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५०६/२०१८ द.२१/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/6/2018-19 अ वये अपंग क याणकार  
योजनेअंतगत थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेभालेराव कं शन िन.र. .41,32,881/- 

(अ र  र. .ए केचाळ स लाख ब ीस हजार आठशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,74,731/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,74,731/- पे ा 21.70% कमी हणजेच र. 31,90,514/- + 
रॉय ट  चाजस र. .2,350/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .55,800/- = एकुण र. .32,48,664/- 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९९२      वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ड े ीय  
सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ–  मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांचे प  .ड ेका/३/का व/८८१/२०१८ द.१५/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ मधील (१ ते २) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९९३      वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – ह थाप य मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/५८३/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

     मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
     मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ८) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३९९४      वषय मांक – ८० 
दनांक – ०४/०१/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ– मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/५८२/२०१८ द.१८/१२/२०१८ 

      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ५) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल े
 
 
 
 
        (ममता वनायक गायकवाड) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक- नस/३/का व/१८/२०१९ 
दनांक – ०४/०१/२०१९   

 
 
 
 
 

                                                            
                                       (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.
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( .अ न/१/का व/६३४/२०१८ द.११/१२/२०१८ वषय .२२ चे लगत) 
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 ( .ड ेका/३/का व/८८०/२०१८ द.१५/१२/२०१८ वषय .२३ चे लगत) 
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( .अ ेका/लेखा/का व/४००/२०१८ द.१४/१२/२०१८ वषय .२४  चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/३११/२०१८ द.१७/१२/२०१८ वषय .२७ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१३०/२०१८ द.१८/१२/२०१८ वषय .३४ चे लगत) 
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( .अ न/१/का व/६४६/२०१८ द. २०/१२/२०१८ वषय .६७ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/८८१/२०१८ द.१५/१२/२०१८ वषय .७८ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५८३/२०१८ द.१८/१२/२०१८ वषय .७९ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५८२/२०१८ द.१८/१२/२०१८ वषय .८० चे लगत) 
 
 

 
 
 


