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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – ४७ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – ०७/०२/२०१८            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०७/०२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० 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.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडग े
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.अिमत राज  गावडे 
१४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 

   यािशवाय मा.आ ीकर- .अित र  आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य 
अिधकार ,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.दुधेकर,मा.पठाण-
सहशहर अिभयंता,मा.डॉ.देशमुख-वै क य अिध क, मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.इंदलकर, 
मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत, मा.झगडे, मा.राऊत-सहा यक आयु , मा.साळंुके-मु य उ ान 
अिध क,मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क ,मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण 
मंडळ), मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे, 
मा.ओंभास,े मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.मोरे,मा.पाट ल,मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता,मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

वषय मांक ५०) इंड यन आम  मराठा-२ बटािलयनला २५० वष पुण होणार असलेने 
यािनिम  श हद जवानां या मातांचा/प ींचा स कार करणे या 

काय माकर ता ता पुर या व पात विन ेपण व काश यव था व 
अनुषंिगक व ुत वषयक कामे करणेबाबत... 

वषय मांक ५१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.पदािधकार , अिधकार  यांचे 
खाजगी वाहन वापरासंबंधीचे धोरणाबाबत – मा.आशा धायगुडे-शडग,े 
मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 

वषय मांक ५२) वै क य उपचारासाठ  आिथक सहा य िमळणेबाबत – मा.उ म कदळे, 
मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक ५३) मा. थायी सिमती ठ. .१२७१८ द.६/१०/२०१५ म ये दु ती 
करणेबाबत – मा.आशा धायगुडे-शडग,े मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव 

वषय मांक ५४) सन २०१७-१८ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.आशा 
धायगुडे-शडग,े मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

-------- 
( पंपर  िचंचवड शहरातील अमृता व ालयातील व ाथ नी चेलुवी कृ णा ढोकल,े वैदेह  भ ग,े 
मानसी मगर, आकांशा जत  पवार, ेया सजंय भदे, तािन ा कमल पवार, वै णवी ाने र 
गवळ , मृणाल संतोष ठाकर आ ण सई भालेघरे यांनी आ ण यांचे मागदशक ी.कृ णा ढोकले 
यांनी जास ाक दनी तैलबैला क ला सर क न यावर ितरंगा फडक वला, याब ल 
मा.सभापती यांचे ह ते मा. थायी सिमती या वतीने पु पगु छ देऊन स कार कर यात आला.) 

-------- 
ठराव मांक – २१३१      वषय मांक – १ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ:- महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (४) अ वये थायी सिमती या 
व मान सद यापंैक   दनांक १ माच २०१८ रोजी दुपार  िनवृ  होणा-या आठ 
मा.सद याचंी नांवे लॉट प दतीने िन त कर यासाठ  मा.नगरसिचव यांचे            
दनांक ०८/०१/२०१८ चे प  वचारासाठ . 

थायी सिमती या व मान सद यापंैक  आठ सद य दनांक १/३/२०१८ रोजी 
दुपार  कायिनवृ  त होणार अस यामुळे याबाबत खाली िनदश केले या लॉट प दतीने 
िनणय घेणेत आला. 

थायी सिमती या १६ सद यांची नांवे िनरिनराळया समान आकारा या 
कागदां या तुकडयावर थम टाईप कर यात आली. येक तुकडयावर ल नाव वाचून 
दाख व यात आल.े येक तुकडयाची वतं  घड  क न या या सोळा घडया कर यात 
आ या. यापैक  आठ िच ठया उचल यात येतील व यात यांची नांवे िनघतील ते 
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कायिनवृ  होतील असे सभेला सांग यात आल.े नंतर अशा सव घडया 
केले या िच ठया येक  एक या माणे समान आकारा या व रंगा या लॅ ट क या 
चडूत ठेवणेत आ या व ते सव चडू म म ये एक  क न मचे झाकण बंद क न म 
वेळोवेळ  फरवून येक वेळ  एक या माणे यातील आठ चडू व यामधील आठ 
िच ठया मा.सभापतीचें िनदशानुसार मा.सभापतीं या परवानगीने सभेचे वेळ  उप थत 
प कार अनु म े ीमती नहेल मधाळे, ीमती मिनषा थोरात, ी.गणेश यादव, 
ी.गणेश दुरम, ी.नरेश नातू, ी. वकास िशंदे, ी.अमोल काकडे आ ण ी. शांत 

साळंुके यांनी सभेतील उप थत सद यां या सम  काढ या व या िचठठयातंील नांवे 
येक वेळ  वाचून दाख व यात आली जी नावे िनघाली ती खालील माणे होती. 

 

१) मा.सावळे िसमा र वं , 
२) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड, 
३) मा.मुंढे उषा अंकुश, 
४) मा.कोमल दपक मेवानी, 
५) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास, 
६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर, 
७) मा.हषल म छं  ढोरे, 
८) मा.आशा धायगुडे-शडग े
 

वर ल आठ मा.सद याचंी नांवे लॉट प दतीने िन त झाली अस यामुळे ते 
काय ा माणे दनांक १ माच २०१८ रोजी दुपार  कायिनवृ  होतील असे कट करणेत आल.े 

-------- 
ठराव मांक – २१३२     वषय मांक – २ 
दनांक – ०७/०२/२०१८    वभाग – करआकारणी व करसंकलन  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/१२/२०१८ द.१७/०१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून-  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 99 या तरतूद  अ वये खालील नमूद 

केलेले दर महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर सन 2017-2018 क रता लागू केलेले 
आहेत.  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली शासनाने 
ठरवून दले या दराने शासनाचे क रता केली जाते.  

सन 2018-2019 या सरकार  वषाक रता दनांक 20 फे ुवार  2018 पूव  करांचे दर 
ठर वणे आव यक आहे.  

अमृत योजने अंतगत शहराम ये 24 X 7 पाणीपुरवठा योजना राब व यात येणार आहे. 
तसेच भामा आसखेड व आं ा धरणामधून 300 एमएलड  पा याचा उपसा करणेकामी िसंचन 
पुन थापना अंदाजे र कम पय े 236 कोट  तसेच पुनवसन खच र कम पय े 70 कोट  
शासनाला जमा करणेचा आहे.  सदर आं ा व भामा आसखेड धरणापासून पाईप लाईनन ेपाणी 
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िचखली येथील जलशु द करण ( ता वत) क ापयत आणणेचा क पाचा खच सुमारे 
पये 500 कोट  येणार आहे.  उपरो  माण ेमहानगरपािलकेवर भ व यात र कम पय े806 

कोट ंचा बोजा पडणार आहे.  महापािलकेवर पडणारा बोजा काह  माणात भ न ये या या 
ीन ेपाणीपुरवठा लाभ कराम ये दुपट ने वाढ ता वत करणेत आलेली आहे.  

पाणीप ट :  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 129 (1) (अ) म य े
शहराला पाणीपुरवठा कर याची तरतूद कर यासाठ  महापािलकेस वाजवी वाटेल अशा यां या 
कर यो य मू या या ट केवार न े पाणीप ट  आकार याची तरतूद आहे.  शहराम ये मीटर 
प दतीने महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागामाफत य  पा याचे वापरानुसार 
पाणीप ट  आका न वसूली करणेत येते.  शहरा म य े काह  िमळकती अशाह  आहेत क  
यांना पाणी कने शन नाह , परंतु यांना वतं  कने शन घे या या ीन ेमहानगरपािलके 

माफत पाणीपुरवठा लाईन टाकणेत आलेली असते.  उपरो  तरतूद  नुसार याक रता पाणी 
कने शन नसणा-या िमळकतींना िमळकत कराम य ेपाणीप ट  कर आकारणी करता येईल.  
या अनुषंगान ेसन 2018-2019 पासून पाणी कने शन नसणा-या िमळकतींना िमळकत कराचे 
बलात यांचे कर यो य मू याचे 5% दरान ेपाणीप ट  कर लाग ूकरणेबाबत ता वत केल े
आहे. 

या अनुषंगाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 99 अ वये सन 
2018-2019 या व य वषासाठ  खालील माणे करांचे आ ण करे र बाबींचे फ /शु काचे दर 

ता वत कर यात येत आहे. 
 
सन 2018- 2019 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत 

अ. 

. 
कराचे नाव 

करआकारणी प दत 
कर यो य मू यावर 

सन 2017-2018चे चिलत 
दर (स याचे) 

सन 2018-2019क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- 

ते12000/- 
13% 14% 13% 14% 

र कम पये12001/- 

ते30000/- 
16% 17% 16% 17% 

र कम पये30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 24% 24% 

1ब 

साफसफाई कर कर यो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर कर यो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर कर यो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर कर यो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर कर यो य मू यावर 4% 5% 8% 10% 

4 र ता कर कर यो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 

वशेष साफसफाई कर 

(फ  मॉ स, लॉ जंग बो डग, 

मंगल कायालय, सभागृह, 
णालय, हॉटे स, 

कर यो य मू यावर -- 2% -- 2% 
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अ. 

. 
कराचे नाव 

करआकारणी प दत 
कर यो य मू यावर 

सन 2017-2018चे चिलत 
दर (स याचे) 

सन 2018-2019क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

कॅ ट स,रे टॉरंट या 
व पा या िमळकतींस) 

6 
पाणीप ट (पाणीकने शन 

नसणा-या िमळकतींना) कर यो य मू यावर -- -- 5% 5% 

7 वृ कर कर यो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 

 

अ. . कराचे नाव करआकारणी प दत 
सन 2017-2018 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2018-2019 क रता 
ता वत दर 

8 

नाटयगृहा 

वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

 

1. िसनेमा   
अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा  जा त 
बैठक  यव था (िस स) असणा-या 
िथएटरला ती न 

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठ  िसनेमा    कर माफ  कर माफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती न ती दवस .350/- ती दवस .350/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

3.सकस (कॉ हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

4. तमाशा                        ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे(िथयटर मधील कंवा िथयटर 
यित र  येक योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

6. कु या /मु ीयु द            ती योगास .50/- ती योगास .50/- 

7. वर ल खेर ज इतर येक 
योगास(जर वेगवेगळे खेळ नसतील 

तर अशा येक दवसास) 
ती दवस .100/- ती दवस .100/- 

 

ब .  सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + 
अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर (स याचे) सन 2018-2019क रता ता वत दर 

1 

माजी सैिनक व वातं य 
सैिनक कंवा यांचे प ी 
यांचे वत: रहात असले या 
फ  एका िनवासी घरास 
सामा य करात सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 50% 

र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 50% 

र कम सूट 

2 

फ  म हलांचेनावेअसले या, 
वत: रहात असले या फ  

एका िनवासी 
घराससामा यकरातसुट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा यकर र कमे या 50%  

र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 50% 

र कम सूट 
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ब .  सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + 

अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर (स याचे) सन 2018-2019क रता ता वत दर 

3 

40% कंवा यापे ा जा त 
अपंग व असणा-या अंध, 

अपंग, मितमंद, कणबिधर व 
मूकबिधर यां या नावावर 
असणा-या िमळकतीस 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 50% 

र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 50% 

र कम सूट 

4 

संपूण िमळकत कराची 
र कम आगाऊ भरणा -यां 
कर ता सामा य करात सुट 
देणे 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

1.     वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस  - 10% र कम 
सूट 

2.     बगर िनवासी /िम  /

औ ोिगक/मोकळया जिमनी इ .

िमळकतीस-5% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

1.     वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस  - 10% र कम 
सूट 

2.     बगर िनवासी /िम  /

औ ोिगक/मोकळया जिमनी इ .

िमळकतीस-5% र कम सूट 

5 

ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टम िमळकती 

ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा जा त भूखंडावर ल 

क पांना बांधकाम 
परवानगी वभागामाफत 
अंितम भोगवटाप क व 

अंितम ीन 
ब ड ंगCertificate ा  
झाले या िमळकतींना 
सामा य करात सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

·   3Star Rating -  05% र कम सूट 

·   4Star Rating -  08% र कम सूट 

·   5Star Rating- 10% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य करर कमे या 

·         3Star Rating -  05% र कम सूट 

·         4Star Rating -  08% र कम सूट 

·         5Star Rating- 10% र कम सूट 

 

व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा कमी भूखंडावर ल 

क पांना 
बांधकामपरवानगी वभागामा
फतअंितमभोगवटाप क व 

अंितम ीन ब ड ंगCertificate 

ा  झाले यािमळकतींना 
सामा यकरातसूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

·   1Star Rating -  05% र कम सूट 

·   2 Star Rating -  08% र कम सूट 

·   3Star Rating- 10% र कम सूट 

·   4Star Rating- 12% र कम सूट 

·   5Star Rating- 15% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

·         1Star Rating -  05% र कम सूट 

·         2 Star Rating -  08% र कम सूट 

·  3Star Rating- 10% र कम सूट 

· 4Star Rating- 12% र कम सूट 

·         5Star Rating- 15% र कम सूट 

6 
संर ण दलातील शौय पदक 
धारक आ ण माजी 

मालम ा करात(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, पाणीपुरवठा लाभ कर, 

मालम ा करात(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, पाणीपुरवठा लाभ कर, 
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ब .  सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + 

अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर (स याचे) सन 2018-2019क रता ता वत दर 

सैिनकां या वधवा तसेच 
अ ववाह त शह द सैिनकांचे 
नामिनदिशतांचे मालम ानंा 
करातून सूट(शासन 
िनणयानुसार) 

र ता कर) सूट र ता कर) सूट 

7 

वर ल योजनेपैक  कोण याह  
फ  एका योजनेचा लाभ 
िमळकत धारकास घेता 
येईल तसेच वर ल योजनेचा 
सामा यकर सवलत 
योजनेचा लाभ घेणेकामी 
दो ह  सहामाह ची थकबाक  
सह संपूण बलाची र कम 
एक र कमी आगाऊ 
भरणेची मुदत ( बल िमळो 
अथवा न िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  संपूण वष 

अ. . 1  ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  संपूण 
वष 

8 

थकबाक सह एक र कमी 
िमळकत कराचा भरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-वे ारे 
करणा-या िमळकत धारकास 
चालू आिथक वषाचे 
सामा य करात सवलत 

1.   द.1/4/2017 ते 30/6/2017 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2.  द. 1/7/2017 ते 31/3/2018अखेर 
सवसाधारण करात 2% 

1. द.1/4/2018 ते 30/6/2018 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2. द. 1/7/2018 ते 31/3/2019 अखेर 
सवसाधारण करात 2% 

 

क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव 

सन 2017-2018चे चिलत दर 
(स याचे) सन 2018-2019क रता ता वत दर 

1 
िमळकत ह तांतरण न द नोट स 
फ  

कर यो य मू यावर 5% कर यो य मू यावर 5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ  ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 िमळकत उतारा                 ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 

4 शासक य सेवा शु क          ित बीलास10/- पये ित बीलास10/- पये 

वर ल माणे सन 2018-2019 क रता  दर ता वत कर यात येत आहेत. 

शहरातील मराठ  मा यमां या शाळांचे संचालक खाजगी मराठ  मा यमां या शाळांना 
िमळकत करात सवलत िमळणेकामी महापािलकेकडे वारंवार प यवहार कर त असतात.  
खाजगी मराठ  मा यामां या शाळा मराठ  भाषेचा वकास, चार व सार करत अस याने 
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यांना मालम ा कर हा बगरिनवासी दराचे ऐवजी िनवासी दरान े दनांक 01/04/2018 पासून 

आकारणी करणे यो य होईल.  

सन 2016-2017 या आिथक वषाचे कर व करे र बाबींचे दर िन त करतेवेळ  मा. 
महापािलका सभा ठराव मांक 817, दनांक 20/02/2016 अ वये कर यो यमू य िनधारणासाठ  
जे अ, ब, क, ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर िन त करणेत आलेले आहेत याची पुनरचना 
करणेबाबतचा ठराव केलेला होता.  यानुसार पुनरचना खालील माण े
            
स याचे कर यो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क, ड वभाग 
 

अ वभाग ब वभाग क वभाग ड वभाग 

1.िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, 

पंपर वाघेरे, पंपर नगर, 
मनपाभवन या वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट 

2.फुगेवाड  दापोड   व 
भोसर  या वभागीय 
कायालयातील सव गट 
(सन 1997 म ये नवीन 
समा व  झालेला ामीण 
भाग वगळून) 

1.   सांगवी, थेरगाव या 
वभागीय कायालयातील 
सव गट (सन 1997 

म ये नवीन समा व  
झालेला ामीण भाग 
वगळून) 

1.  च-होली, मोशी, िचखली, 
तळवडे, कवळे या वभागीय 
कायालयातील सव समा व  
गट 

2.  सांगवी- गट मांक 9 र क 
सोसायट  

3.  थेरगाव- गट मांक 7 

भुजबळ व ती, गट मांक 8 

वाकडकर व ती, भूमकर व ती 
व गट मांक 9 पुनावळे 
गावठाण 

4.  फुगेवाड  दापोड - गट 
मांक 7 बोपखेल 

5.  भोसर - गट मांक 15 

साईपाक आदशनगर, गट 
मांक 16 दघी गावठाण, गट 
मांक 17 गजानन महाराज 

मं दर 

6.  झोपडप टया: अ, ब व क 
वभागातील झोपडप टया 
(झोिनपुमाफत सेवाआकार 
वसूली) 

1.  थेरगाव वभागीय 
कायालयातील गट 
मांक 10 

जीवननगर, गट 
मांक 11 िनंबाळकर 

नगर व गट मांक 
12 ताथवडे गावठाण 

पुनरचना क न कर यो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क वभाग 

अ वभाग ब वभाग क वभाग 

1.   िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, सांगवी, 
पंपर वाघेरे, पंपर नगर, 

1.     थेरगाव– 

गट मांक 7 भुजबळ व ती, 

1.   च-होली, मोशी, िचखली, तळवडे, कवळे 
या वभागीय कायालयातील सव समा व  
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मनपाभवन, फुगेवाड  
दापोड ,भोसर  या वभागीय 
कायालयातील सव समा व  
गट व  थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सन 1997 

म ये नवीन समा व  
झालेला ामीण भाग वगळून 
उवर त गट 

 गट मांक 8 वाकडकर व ती, 
भूमकर व ती  

2.     दघी बोपखेल(भोसर )– 

गट मांक 1 - (15) साईपाक 
आदशनगर, गट मांक 3 - (16) 

दघी गावठाण,  गट मांक 2 - 

(17) गजानन महाराज मं दर 

गट 

2.   थेरगाव    गट . 9 पुनावळे गावठाण, 

  गट .10 जीवननगर,गट . 11 

िनंबाळकर नगर,गट मांक 12 ताथवडे 
गावठाण 

3.   दघी बोपखेल (फुगेवाड  दापोड )- गट 
मांक 4 (7) बोपखेल 

4.   झोपडप टया : अ, ब व क 
वभागातील झोपडप टया (झोिनपु माफत 
सेवा आकार वसूली) 

सन 2018-2019 या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची फ / 

शु क िन त कर याचा व खाजगी मराठ  मा यामां या शाळा इमारतींना मालम ा कर हा 
बगरिनवासी दराचे ऐवजी िनवासी दराने आकारणी करणेस तसेच करयो यमू य िन त 
करणेकामी जे अ, ब, क, ड वभाग करणेत आलेले आहेत याची पुनरचना कर यास मा यता 
देणकेामी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  शहरातील खाजगी मराठ  मा यमां या शाळा व 
हंद , उदु  मा यमां या शाळांचे इमारतींना मालम ा कर हा बगरिनवासी दराचे ऐवजी िनवासी 
दराने दनांक ०१/०४/२०१८ पासून आकारणी करणेस तसेच द यांगां या शाळा आ ण अनाथ 
आ म, वृ ा म यां या इमारतींना मालम ा कर बगरिनवासी दराचे िन या दराऐवजी कर 
आकारणी करताना िमळकतीचे बाधंकाम व पानुसार आकारणीचे वेळ  जे चिलत िनवासी दर 
होते याचे २५% दराने दनांक ०१/०४/२०१८ पासून वा षक करयो यमू य िन त क न 
यावर िनवासी दराने िमळकत कराची बले दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

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

ठराव मांक –२१३३      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - लेखा  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१०५१/२०१८ द.२२/०१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
सह शहर अिभयंता जलिन:सारण वभाग यांनी  द.०२/०१/२०१८ या तावा वय े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलिन:सारण वभागाकड ल तावात नमूद याद मधील 
महसूली व भांडवली कामांना सन २०१७-१८ या अंदाजप कात तरतुद उपल ध नाह .  यामूळे 
बले अदायगी करता येत नाह त  तसेच काह  कामांबाबतीत उपल ध तरतूद पुरेशी नाह .    
अशा कामांना तरतुद  उपल ध क न देणे आव यक आहे.  सदरची तरतुद वग करण 
र. .३१,२०,०००/-इतक  होत   आहे.  वभागाअंतगत तावात नमूद माणे र. .३१,२०,०००/- 
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(अ र  र. .एकतीस लाख वीस हजार फ ) भांडवली व महसुली वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१३४      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७९१/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/१-२०१७-१८ मौजे रहाटणी येथे कोकणे 

चौक ते काळेवाड  फाटा चौकापयत उ च मता तगती माग HCMTR वकसीत करणकेामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. िन.र. .२७,११,३०,३८६/-(अ र  र. .स ावीस कोट  अकरा 
लाख तीस हजार तीनशे शहाऐंशी फ ) पे ा ४.९५% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ४.४९% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .२८,४५,५१,३४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय-१)  सव काय.अिभयंता यांना सूचना आहे क , प नास लाखांवर ल कती कामे 
आहेत, याची याद  आज ावी. कामां या ऑडर झा यात का नाह त, कामे 
झाली असतील/नसतील तर  ती कुठ या टेजला आहेत हे स मा.नगरसद य 
यांना सांगाव.े  

२) हे काम कती दवसांत चालू होतील याची काळजी यावी लागेल. काम करत 
असताना एसएसआरनुसार दर काढलेला आहे. ४.४९ ट के कमी दराने िन वदा 
आहे.  

३)  दले या सव सूचनांचे तंतोतंत पालन केले जाव.े 
४)  कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे. ितथे कोणतीह   

तडजोड क  नय.े 
५)  वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 

दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े कामाची 
मुदत असेलतर या मुदतीतच काम संपवणे आप याला बंधनकारक आहे. 

६)  बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक  
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मांक, इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक 
मांक, काम सु  केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव 

तपशील ावा. 
---------- 

ठराव मांक –२१३५      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०७/०२/२०१८       
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव -  

२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ९२ दनांक 
२९/०१/२०१८ अ वये, 

वषय-कृ णानगर पोलीस वसाहत या ठकाणी असलेली यायामशाळा कृ णानगर लाईन बॉईज  
िम  मंडळास सेवाशु क त वावर चाल व यास देणबेाबत... 

वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –२१३६      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – फ े य कायालय  
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/८५/२०१८ द.२५/०१/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 4) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१३७      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/१३२/२०१८ द.२५/०१/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  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 4) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१३८      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा. .सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/१३३/२०१८  

द.२५/०१/२०१८ 

 मा. .सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते २) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –२१३९      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/इम/ुका व/४९/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 

र ते, पुल, उ डाणपुल व इतर वकास क पा या कामा क रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८ 
अ वये Expression Of Interest ची िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न 
२० स लागार यांनी सहभाग घेतला तदनंतर आणखी ८ इ छुक स लागारांना सहभागी क न 
घेणेत आले आहे. यांचे कामाचे वगवार  माणे १ ते ४ णेीम ये प  अ (र ते, पावसाळ  
पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक काम े- एकूण २५ स लागार) प  ब (पुल 
काय वॉक व इमारती - एकूण २४ स लागार) या माणे प -अ व ब तयार करणेत आले 

आहे. तसेच स लागार यांना अदा करावयाचे केलेला फ  मसुदा प -१ व प -अ व ब माणे 
स लागार पॅनेल तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१४०      वषय मांक – १० 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/लेखा/९/का व/८२/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   (१ ते 

५) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स अिधन राहून संबिधत 
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ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१४१      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/लेखा/९/का व/८०/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या व ुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ  (१ ते ४) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स अिधन राहून संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१४२      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . व.मुका/५/का व/९६/२०१८ द.३०/०१/२०१८ 

 मा.सह शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल (क मु यालय) 

सोबतचे प  अ (१ ते ५) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१४३      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०७/०२/२०१८       
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.िनक ता कदम, मा.रेखा दशले यांचा ताव- 

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक ३४ दनांक ३०/०१/२०१८ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत दरवष  
जागितक म हला दन साजरा कर यात येतो. या माणे यावष  देखील ८ माच २०१८ हा 
जागितक म हला दन साजरा करणेस व याकामी येणा-या र. .३,००,०००/- (अ र  
र. .तीन लाख फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१४४      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - जलिनःसारण  
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७०/१८ द.३०/१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .18/2/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत नेह नगर, व ठलनगर,यशवंतनगर व उव रत ठकाणी मलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s.Shreekrupa Enterprises यांनी 
िन.र. .59,99,997/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊश ेस या णव फ ) 
पे ा 32.02% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 40,78,798/- 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 बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१४५      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - जलिनःसारण  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७१/१८ द.३०/१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .18/7/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ातंगत स लागाराने सुच वले या सव णानुसार भाग .१७ मधील 
िचंचवडेनगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त 
ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणकेामी M/s B.K. Khose यांनी िन.र. .58,49,596/- (अ र  
र. .अ ठाव न लाख एकोणप नास हजार पाचशे शहा णव फ ) पे ा 27.90% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 42,17,559/- 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 क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
 



 15
 
ठराव मांक –२१४६      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - पाणीपुरवठा  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१००१/२०१८ द.०२/०२/२०१८ 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४८) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवनु िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१४७      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१८९/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५६/०३/२०१७-१८ मधील काम . २ 

अ वय,े भाग .२४ म ये न याने ता यात येणा-या आर त जागेस िसमािभंत बांधणे व 
उ ान वकिसत करणकेामी म.ेदेव क शन िनवीदा र. .१,८६,६१,१३३/-(अ र  र . एक 
कोट   शहयाऐंशी लाख एकस  हजार एकश ेतेहेतीस फ )पे ा १८.१७% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दरान े र. .१,५२,७०,४०५/-पयत काम क न घेणेस तसचे िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते 
येत आहे.  

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

िनणय – पुढ ल आठव यात काम चालू कर यात याव.े  
---------- 
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ठराव मांक –२१४८      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९१/२०१८ द.०१/०२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५६/०३/२०१७-१८ मधील काम .१ 
अ वय,े पुनावळे . .५२ आ. .४-७१ येथे उ ान वकिसत करणकेामी मे. देव क शन 
िनवीदा र. .१,८६,७३,९८५/-(अ र  र. .एक कोट , शहयाऐंशी लाख, याह र हजार नऊशे 
पं याऐंशी फ ) पे ा १७.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,५४,०४,१७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१४९      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/५५/१८ द.३१/०१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV10/2-2017-18 अ वय े च-होली येथील 

मैलाशु द करण क ाची देखभाल व दु ती करणेकामी म.ेएच.एन.बी इं जिनअस 
ा.िल.यांचेकडुन िन.र. .२,०९,७५,२९२/- (अ र  र. .दोन कोट  नऊ लाख पंचाह र हजार 

दोनशे या नव फ ) पे ा ०१.२९% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा ०५.७५% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने 

र. .२,०७,०४,७११/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१५०    वषय मांक – २० 
दनांक – ०७/०२/२०१८   वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर   अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/८/का व/४८/२०१८ द.३०/०१/१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
यशवंतराव च हाण मतृी णालया या दुस-या मज यावर िनयो जत पद यु र सं थेचे 

कायालय उभारणेकामी तेथील भंगार व िन पयोगी सा ह याचे वग करण/उचलणे आव यक  
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आहे. मे.बी. ह .जी.इं.ली. यांना सदर कामकाजा या बीलाची र. .८८,३४६/- (अ र  र. . 
अ याऐंशी हजार तीनशे शेहचाळ स फ ) अदा करणे आव यक अस याने तसेच सदरची 
र कम वाय. सी. एम. णालया या पी. सी. एम. सी. वाय. सी. एम. एच. (MUHPGI 
INSTITUTE) या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणेस व सदर र कम अदायगीस 
काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१५१      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - जलिनःसारण  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७९/२०१७ द.२/२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/३९/२०१७-१८ अ वये कासारवाड  

मलशु द करण क ाअंतगत भाग .३५ भोसर  गावठाण येथील धावडेव ती मधील भागात 
मलवा ह यांची सुधारणा कामे करणेकामी म.ेएम.जी.माने यांनी िन.र. .२९,९९,६०२/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार सहाशे दोन फ ) पे ा १५.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र कम पये २५,२६,५६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े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 करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१५२      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - जलिनःसारण  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७८०/२०१८ द.२/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/21/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत दापोड  गावठाण प रसर व इतर ठकाणी मलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी M/s M G Mane यांनी िन.र. .59,22,041/-(अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख बावीस हजार ए केचाळ स फ ) पे ा 15.23% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र कम पये 50,20,114/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े 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 करण े 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१५३      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - जलिनःसारण  
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७२/२०१८ द.३१/१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/१८/२०१७-१८ अ वये इ भागातील 

भाग .६ व ७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल व दु ती 
करणेकामी म.े वण क शन यांनी िन.र. .२९,९९,२७७/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या णव हजार दोनशे स याह र फ ) पे ा १६.८०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र कम पये २४,९५,३९८/- 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 क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१५४      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - जलिनःसारण  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७८/२०१८ द.२/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/10/2017-18 अ वये सांगवी/ दापोड  

मैलाशु करण क ांतगत सांगवी गावठाण मधील मु य जलिनःसारण निलकाम ये सुधारणा 
करणेकामी M/s M G Mane यांनी िन.र. .59,85,544/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
पं याऐंशी हजार पाचशे च वचेाळ स फ ) पे ा 15.23% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र कम पये 50,73,946/- 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 क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१५५      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - शासन  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/८०/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

वषय- मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९६१, ९६२, ९६० व ९५९ नुसार अनु मे ी.थोरात  

कैलास गेणुभाऊ, कायकार  अिभयंता ( व), ी.धुमाळ दलीप ीरंग, उपअिभयंता ( व), 
ी.मांढरे वासूदेव महादेव, किन  अिभयंता ( व) व ी.अवसरे वासुदेव तुकाराम, किन  

अिभयंता ( व) यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल अवलोकन करणेबाबत...  

वषय मांक २५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय-या वषयाची मा हती पुढ ल सभेत ावी. तोपयत वषय तहकूब करणेत येत आहे.  

---------- 
ठराव मांक –२१५६      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/४२/१८ द.१/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/10/2017-18 अ वये भाग .२५ 
वाकड आ. .४/१५ ाथिमक शाळेचे जागेसाठ  सीमािभतं घालणेकामी मे.राज अथ मु हस 
ऍ ड ा सपोट िन.र. .69,82,792/- (अ र  र कम पये एकोणस र लाख याऐंशी हजार 
सातशे या णव फ ) पे ा 20.03% कमी दराने ा  झालेली अस याने यांचेकडुन ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .55,84,139/- पयत काम क न घेऊन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१५७      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - लेखा  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१५५१/२०१८ द.१/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 शहर अिभयंता थाप य (ह े य कायालय) द.१८/१/२०१८ या तावा वये सन 
२०१७-१८ चे अंदाजप कात वशेष योजना या लेखािशषाखालील  भाग . ३० मधील कासारवाड  
येथील शंकरवाड  ते दापोड  पयतचा रे वे लाईन लगतचा १२मी वकास योजनेतील र ता करणे 
या कामाचा समावेश आहे. या कामासाठ  सन २०१७-१८ साठ  एकूण मूळ तरतुद 
र. .३०,००,०००/- असून सदर कामांचे सात य राख यासाठ  सन २०१७-१८ चे सुधार त 
अंदाजप क मंजूर होईपयत सदर कामासाठ  र. .६०,००,०००/- इतक  तरतूद वाढ करणे आव यक 
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आहे. तर  तावात नमुद केलेली वकास आराखडयातील र ते/आर णे वकािसत 

कर याची कामे समायो जत क न सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील संबंिधत लेखािशषाम ये 
वाढ करणेबाबत मागणी केली अस याने र. .६०,००,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –२१५८      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क   
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/०८/२०१८ द.१/२/२०१८ 

वषय- शहरातून वाहणा-या पवना नद या वाहातील अडथळा काढून टाकणसेाठ  आव यक  

कामे करणे या कामास सुधा रत मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक २८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –२१५९    वषय मांक – २९ 
दनांक – ०७/०२/२०१८   वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर   अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/०७/का व/११६/२०१८  

द.०२/०२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात 

वर  िनवासी/किन  िनवासी या पदांवर सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात 
जा हरात दली होती. यां या मुलाखती घेणेत आ या हो या. याम ये जे उमेदवार पा  झाले 

यांना नेमणुका देणेत आले या अस याने तावात नमूद उमेदवार याद चे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –२१६०      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - नगरसिचव  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/५/का व/९४/२०१८ द.३१/०१/२०१८ 

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. 
---------- 
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ठराव मांक –२१६१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – ह े ीय कायालय  
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ह /ेलेखा/िन. ./१५/०९/२०१८ द.१७/०१/२०१८ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  ह े ीय वदयुत वभागाकड ल िन वदा नोट स 

.1/1-2017-18 अ वये पवनाथड  ज ा 2017-18 कर ता ता पुर या व पात जनरेटर दारे वीज 
पुरवठा करणकेामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस िन.र. .9,99,554/- (अ र  र कम पये नऊ लाख 
न या नव हजार पाचशे चोप न फ ) पे ा (-) 0.90% कमी दराने या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१६२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – ह े ीय कायालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ह /ेलेखा/िन. ./१५/०८/२०१८ द.१७/०१/२०१८ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  ह े ीय वदयुत वभागाकड ल िन वदा नोट स 

.1/2-2017-2018 अ वये पवनाथड  ज ा 2017-18 कर ता ता पुर या व पात काश 
वनी ेपन व सीसीट ह  ची यव था करणकेामी मे. मुत  मंडप पकस ऍड इल.े 

िन.र. पये 9,99,995/- (अ र  र. पये नऊ लाख न या नव हजार नऊश े पं या णव फ ) 
पे ा (-) 1.25 % कमी दराने या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेले अस यान े यांचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१६३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९२/२०१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/०१/२०१७-१८ मधील काम .१ अ वय,े 

भाग .७ च-होली येथील आ. .२-६४ येथील उ ानाची उव रत कामे करणकेामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस िनवीदा र. .१,२६,०४,६२७/-(अ र  र. .एक कोट , स वीस लाख चार हजार सहाशे 
स ावीस फ ) पे ा १४.१४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,०८,२२,३३३/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली  
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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 –२१६४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७९०/१८ द.३/२/३०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/22/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत केशवनगर, शा ीनगर व उव रत भागात मलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी M/s Sanjay contractor यांनी िन.र. .59,99,985/- (अ र  र. . एकोणसाठ 
लाख न या णव हजार नऊशे पं याऐंशी फ ) पे ा 17.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र कम पये 49,79,988/- 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 क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१६५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/११८/२०१८ द.०३/०२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांना इ मट मॅकेिनकल या 

यवसायाकर ता ेिनंग वक बचेस खरेद कामी ई.िन.सु. .43/2017-18 अ वये लघु म 
िन वदाकार मे इं िनल टे नोलॉ जस, पुणे यांचे एकुण बाबी 14 साठ  एकुण र. .1,05,04,100/- 

(अ र  र. . एक कोट  पाच लाख चार हजार शंभर फ ) चे खचास मा यता व यांचेबरोबर 
करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१६६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग- थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२९३/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75/1/2017-18 अ वये थेरगाव स ह.नं. ०९ 

बहुउ ेशीय इमारत बांधणेकामी म.ेएस.एस.साठे िन.र. .13,26,82,336/- (अ र  र कम पये 
तेरा कोट  स वीस लाख याऐंशी हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा 11.00% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
15.43% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .11,80,87,279/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१६७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२९५/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/1/2017-18 अ वये जु या तालेरा 

हॉ प टलची इमारत पाडुन न वन इमारत बांधणेकामी म.ेएस.एस.साठे िन.र. .39,77,33,951/- 

(अ र  र कम पये एकोणचाळ स कोट  स याह र लाख तेहितस हजार नऊशे ए काव न 
फ ) पे ा 1.60% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 8.50% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दरान े

र. .39,13,70,208/- 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 क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- १) ण व यां या नातेवाईकां या सोयीसाठ  ता पुर या व पात कॅ ट नची सोय  
करावी. पा कगची जागा उपल ध होत असेलतर ती जागा ता पुरती भा याने देऊन 
कॅ ट नची सोय करावी.     
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२) मा.शहर अिभयंता यांना सूचना आहे क , िचंचवड मतदार संघातील जे-जे वषय 
आहेत, यात वतः ल  घालून दोन दवसांत करारनामा क न वकऑडर ताबडतोब 
गेली पाह जे. द.१२ तारखेला उ ाटन काय म यावा. याबाबतीत कोणतेह  कारण सांगू 
नये. द.१२ तारखेला कामाचे उ ाटन झाले पाह जे. व. .३६ व ३८ या वषयांचा 
उ ाटन काय म यावा.  

---------- 
ठराव मांक –२१६८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२९४/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/4/2017-18 अ वये भाग .१८ म ये 

चापेकर चौक ते केशवनगर काळेवाड  र यां या ॉ टकरणाचा दुसरा ट पा वकसीत 
करणेकामी म.ेट  अ ड ट  इ ा ा. िल. िन.र. .11,90,50,485/- (अ र  र कम पये अकरा 
कोट  न वद लाख प नास हजार चारशे पं याऐंशी फ ) पे ा 7.00% कमी दराने ा  झालेली 
आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 14.29% ने 
कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .11,07,16,951/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानसुार 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 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१६९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क   
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/३/का व/३७/२०१८ द.२/२/२०१८ 

वषय - पंपर  िचंचवड शहरात पयावरण जागृती वषयक बोड बस वण ेया कामाचे वाढ व  
 खचास मंजुर  िमळणेबाबत...  

वषय मांक ३९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –२१७०    वषय मांक – ४० 
दनांक – ०७/०२/२०१८   वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर   अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/११/का व/५५/२०१८  
द.२/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये चालव या जाणा-या सी.पी.एस. कोस कर ता 

मानसेवी टचस या द.०१/०४/२०१७ ते द.३१/०३/२०१८ या कालावधीकर ता काय र मंजुर  
व द.०१/०४/२०१८ ते द.३१/०३/२०१९ अखेर  १ वषाकर ता मुदतवाढ स व र. .५०००/- 
ितमाह मानधन अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१७१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – फ े य कायालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/१०९/२०१८ द.२/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 14) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 

करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –२१७२      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग- थाप य इ मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/का व/६४/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ(1 ते 8) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१७३      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग - जलिनःसारण  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधरु  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७९१/२०१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पंपर  िचंचवड म.न.पा. ह ताल 
मलिन:सारण यव था व क प िन वदा दै.टाई स ऑफ इंड या, दै.इंड यन ए स ेस, 
दै.सकाळ, दै.नवभारत टाई स या वतमानप ातुन िस द कऱ यात आली होती. सदर िन वदा 
व चा कालावधी द.०६/११/२०१७ पासुन द.०४/१२/२०१७ असा होता. सदर िन वदा 
द.१९/१२/२०१७ रोजी ा  झाली असुन या द.१९/१२/२०१७ रोजी (Technical Bid) 

उघड यात आ या आहेत. पा /अपा  िन वदांची छाननी क न द.२२/१२/२०१७ रोजी िन वदा 
दर (Financial Bid) उघड यात आले आहे.    

 सदर कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ा  झा या असुन यांची नावे  
पुढ ल माणे आहेत. 

  
मे.पाट ल क शन व इन ा चर िल.        दर – ८.३०% जादा – सवात कमी दर 

   मे.पटेल इं जिनय रंग िलिमटेड                  दर – ९.३५% जादा – तीय दर 

   मे.घारपुरे इं जिनय रंग अँ ड क शन ा.िल.    दर – ९.९०% जादा – तृतीय दर 
 
 ा  िन वदेम ये सवात कमी दराची िन वदा म.ेपाट ल क शन व इन ा चर 
िल. यांची ा  झालेली आहे. सदर िन वदा सादर करताना म.ेपाट ल क शन व 
इन ा चर िल. यांनी S.B.R. या तं ानावर आधा रत णालीनुसार सवात कमी हणजे 
८.३०% जादा दराची िन वदा सादर केलेली आहे. वर ल वषयां कत कामासाठ  एकूण ३ िन वदा 
सादर आ या असून यापैक  म.े पाट ल क शन व इ ा चर िलिमटेड यांची सवात 
कमी हणजे ८.३०%  अशी असून यांना द.९/१/२०१८ या प ा वये दर कमी क न 
देणे वषयी वचारणा केली असता यांनी द.९/१/२०१८ या प ा वये ४.७५% जादा असा 
सुधा रत दर दलेला आहे. सदर क पाची मूळ िन वदा र कम पये १४८९९.२८ लाख इतक  
आहे. महारा  जीवन ािधकरणा या संदभ .३ या GST समावेशाबाबत या प रप कानुसार 
म.जी. ा व सा.बा.ं व यां या बाबींवर GST चा अंतभाव क न येणार  सुधा रत मु यां कत 
अंदाजक य र कम र. .१५२६५.८६ लाख येत आहे. सदर मु यांकनानुसार िन वदा र कम 
मधुन मूळ िन वदा र. .१५२६५.८६ लाख (-) र. .१४८९९.२८ लाख वजा केली असता येणारा 
फरक र. .५०३.०८ लाख इतका येत आहे. सुधा रत मु यांकनानुसार येणा-या र कमेशी 
ठेकेदारा या दराशी तुलना केली असता १.३३% ट के जादा असा िन वदा दर येत आहे असा 
अहवाल म.ेयुिनट  क सलट ट यांनी द.२९/१/२०१८ रोजी सादर केला असुन याची तां क 
तपासणी कर यात आली आहे.  
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सदर िन वदा दरांचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे 
 

  र. . 
लाखात 

१ िन वदेतील कामाची अंदा जत कंमत (सन २०१५-१६ या 
मजी ा व सन २०१६-१७ या सा.बां. व. या दर सूचीनुसार 

14899.28 

२ चाल ूदरसुची (मजी ा सन २०१६-१७ व सावजिनक 
बांधकाम वभाग सन २०१७-१८) नुसार िन वदेतील कामाची 
एकूण कंमत 

15108.19 

३ एकूण जी.एस.ट .(एस.जी.पी. आयटम+पी.ड य.ुआयटम )  294.16 

४ शासन प रप क . ड एसआर-१०९०/सीआर-६४५३/ 
पीएलएन-३, द.१४.०७.९३ अ वये वचारात यावया या १% 
लेबर अँमेिनट ज साठ ची तरतूद 

0 

५ चाल ूदरसुची (मजी ा सन २०१६-१७ व सावजिनक 
बांधकाम वभाग सन २०१७-१८  नुसार िन वदेतील कामाची 
एकूण मु यां कत कंमत (२+३+४) 

15402.36 

६ देकाराची कंमत ( ४.७५ ) (14899.28*4.75x100/100) = 

          14899.28X4.75/100 = 707.71 
          एकूण 14899.28 +707.71 = 15606.99 

15606.99 

७ एकूण मु यां कत कंमतीवर ठेकेदारा या सुधा रत देय 
काराची तुलना 
= [ 15606.99-15402.36] x 100 / 15606.99 

1.33% 

 योजनेवर एकूण अपे त खच :-   15606.99 लाख 
 
  वर ल सव बाबींचा वचार करता िन वदा सुधा रत मु यांकनानुसार येणार  
र कम .१५४०२.३६ लाख येत असुन सदर क पाची िन वदा र कम .१४८९९.२८ लाख 
असून अशी असून दो ह  रकमातील फरक र. .५०३.०८ लाख असा येत आहे. हणजेच 
सुधा रत मु यांकनानुसार येणार  र कम व ठेकेदारा या दराशी तूलना केली असता १.३३% 
अशा जादा दराने येत अस याचे दसते. सदर िन वदा क पा या येणा-या (१४८९९.२८ 
लाख x ४.७५% जादा) र. .१५६०६.९९ लाख चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- १) शहरात डांबर करणाची व नवीन र यांची कामे काढली आहेत. परंतू  
पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभाग आ खे शहर खोदून ठेवणार आहेत असे 
वाटतेय. ह  कामे दोन/दोन वष चालणार आहेत. ह  कामे वेळेत चालू करावीत. 
टम तेवढ  असली पाह जे.  

२) मा.सहशहर अिभयंता यांनी मा हती दले माण,े पंपळे िनलख, िचखली, 
बोपखेल इथे एसट पी. बांधणार आहेत. ४ ठकाणी पं पंग टेश स, जुनी 
गावठाणे - आकुड , िचंचवड, थेरगाव, दापोड , सांगवी, संत तुकाराम नगर, 
काळेवाड , पंपर , भोसर  आ ण िनगड  इथे ेनेज लाई स बदलणे – ह  जी  
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गावांची नावे घेतली आहेत, या येक ठकाणी पॉलीट कल इ लुएंस आहे. 
काम कसं करायचं ह  या ठेकेदाराची जबाबदार  आहे. आ हाला कारणं 
सांगायची नाह त. काम घेत यावर ते पूण झाले पाह जे.  

३) कामाचे बोड लावा. कती क.मी.चे, कती कोट ंचे काम आहे, याचा बोड लावा. 
यावर एक इमज सी नंबर समा व  करावा. काम कसे होते आहे, चुक या 

प तीने होते आहे का चांगले होते आहे, याब ल नागर क सु ा तु हाला 
सांगतील.   

४)  कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे. ितथे कोणतीह   
तडजोड क  नय.े 

५)  वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े कामाची 
मुदत असेलतर या मुदतीतच काम संपवणे आप याला बंधनकारक आहे. 

६)  बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम य ेिन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक  
मांक, इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक 
मांक, काम सु  केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव 

तपशील ावा. 
---------- 

ठराव मांक –२१७४      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/१६३/२०१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या बालवाडयातील मुला/मुलीं या बौ दक वकासाक रता खेळणी खरेद कामी 

ई.िन.स.ु .27/2017-18 अ वये लघु म िन वदाकार 1) मे.वै णवी म हला काप रेशन  यांचे बाब 
ं  1 ते 49 व 52,53 एकुण 51 बाबीक रता ित सेट 24544.85 माणे 208 सेट क रता 

एकुण र. .5105328.80 २) मे महाल मी म हला काप रेशन यांचे बाब ं  54 ते 101 व 
50,51 एकुण 50 बाबीक रता ित सेट 23007.90 माणे 208 सेट क रता एकुण 4785643.20 
 असे एकुण र. .98,90,972/- (अ र  र. . अ या नव लाख न वद हजार नऊशे बाह र फ ) 
चे खचास मा यता व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१७५      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/६८/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75/7/2017-18 अ वये भाग .5 

जाधववाड  कुदळवाड  मधील ता यात आले या आर णां या जागा वकसीत करणेकामी 
मे.राहुल क शन िन.र. .1,86,74,136/- (अ र  र कम पये एक कोट  शहाऐंशी लाख 
चौ-याह र हजार एकशे छ ीस फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .1,47,52,567/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१७६      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/४३/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .58/1/2017-18 अ वये भाग .५३ वाकड 

म ये न याने ता यात येणा-या जागेनुसार वकास आराख यातील र ते वकसीत करणकेामी 
मे.ब हरट दस िन.र. .1,70,36,369/- (अ र  र कम पये एक कोट  स र लाख छ ीस हजार  

ितनशे एकोणस र फ ) पे ा 26% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,26,06,913/- 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 क न आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- १) दले या सव सूचनांचे पालन केले जाव.े 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे. थािनक नगरसेवकांना  
   संपक साधावा.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
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इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम 
सु  केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 
५) सव काय.अिभयंता यांना सूचना आहे क , जी कामे मंजूर झाली आहेत, यांची 
याद  या भागांतील स मा.नगरसद यांना ावी.  

---------- 
ठराव मांक –२१७७      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७९२/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/31/2017-18 अ वये सांगवी/ दापोड  

मैलाशु करण क ांतगत ढोरेनगर, गंगानगर, व उव रत प रसरात जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी M/s VIP Rao Developers यांनी िन.र. .58,83,218/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख 
याऐंशी हजार दोनशे अठरा फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र कम पये 48,24,239 /- 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 क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१७८      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण  
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७९४/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/26/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत दापोड  येथील जयिभम नगर, महा मा फुलेनगर, द ा डे हलपस 
कॉलनी प रसर व उव रत भागात मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s LAND 

MARK CORPORATION PVT. LTD. यांनी िन.र. .58,87,884/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख 
स याऐंशी हजार आठश ेचौ-याऐंशी फ ) पे ा 17.46% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 48,59,859/- 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 करण े बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१७९      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७९३/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/38/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत व ानगर, द नगर, इंद रानगर, ाने रनगर लालटोपीनगर या 
भागातील झोपडप ट म ये जलिन:सारण वषयक काम ेकरणेकामी M/s Land mark Corporation 

Pvt Ltd यांनी िन.र. .49,99,945/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख न या णव हजार नऊशे 
पंचेचाळ स फ ) पे ा 21.06% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
39,46,957/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक –२१८०      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०७/०२/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
 संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े व/वाकड/६४/२०१८ द.७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 इंड यन आम  मराठा-२ बटािलयनला २५० वष पुण होणार असलेने यािनिम  श हद 
जवानां या मातांचा/प ींचा स कार करणे या काय माकर ता ता पुर या व पात विन ेपण 
व काश यव था व अनुषंिगक व ुत वषयक कामे करणे हे अंदाजप क य 
र. .१६,०९,०४४/- चे काम, क े ीय कायालयाकड ल िनवीदा .१६/१-१७/१८ चे मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .१२३७ द.१-११-२०१७ अ वयेचे पुव वकृत अंदाजप क य रकमेपे ा 
िन वदा दर -१.८% कमी या दराने एज सी म.े मुत  मंडप पकस अँड इल.े यांचेकडुन 
अनामत र कम घेऊन व रतसर करारनामा क न सदरचे काम क न घे यास मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१८१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०७/०२/२०१८      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 
संदभ– मा. आशा धायगुडे-शडगे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शासन वभागाकड ल द.०४/१२/२०१७ चे आदेश 
मांक शा/११/का व/१०५०/२०१७ अ वये आदेशानुसार वषयां कत धोरणानुसार 

महानगरपािलके या वग २ अिधका-यांना यांचे खाजगी वाहन ितपुत  र कम हणून दरमहा 
र कम .३३,३७३/- (पे ोल वाहनाक रता), र कम .३०,८७३/- ( डझेल वाहनाक रता) दे यात 
येत आहेत. तर  या धोरणानुसार महानगरपािलके या आ थापनेवर ल वग २ चे शासन अिधका-
यांना वर ल माणे खाजगी वाहन ितपुत  दे यात येते. याच माणे महापािलके या आ थापनेवर ल 
उप अिभयंता ( थाप य/ व ुत) यांचे फरतीचे कामकाज वचारात घेता तसेच उपअिभयंता हे वग-
२ अिधकार  अस याने यांना सु ा वर ल माणे वहान ितपुत  र कम .३३,३७३/- (पे ोल 
वाहनाकर ता) र. .३०,८७६/- ( डझेल वाहनाक रता) दरमहा दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय – बांधकाम परवानगी व नगररचना वभागातील अिधकार  व कमचार  यांना बरेच वेळा  

थळ पाहणी कर यासाठ  जावे लागते. तर  शासनाने या वभागांना पे ोल  
अलाऊंस देणेबाबत िनणय यावा. तसेच जैव व वधता यव थापन सिमती या 
अ य ा मा.उषा मुंढे यांचे वाहनास देखील पे ोल अलाऊंस देणेबाबत िनणय यावा. 

---------- 
ठराव मांक –२१८२      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०७/०२/२०१८      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 
संदभ– मा.उ म कदळे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव –  
 ी.सुिनल तानाजी तांबे, रखवालदार, सुर ा वभाग येथे कायरत असुन यांचा मुलगा 
िच. ु न सुिनल तांबे यांस ज मतः थॅलेसोिमया हा आजार असुन या आजाराचा कायम व पी 
उपचार हणुन Bone Marrow Transport ह  श या आहे. ह  श या ीयन मे डकल 
कॉलेज, वे लुर (CMC Hospital, Vellore) येथे करणार असुन ा श येसाठ  १४ लाख खच 
येणार आहे. यासाठ  यांना सामा जक सं थाकडून आिथक सहा य िमळाले आहे. या उपचाराचा 
संपुण कालावधी सहा म ह यांच आहे. या श येसाठ  यांची वतःची मुलगी कु. ेया सुिनल 
तांबे, वय १४ वष ह  Bone Marrow डोनेशन करणार आहे.  
 ी.सुिनल तानाजी तांबे व यांची प ी व मुलगी ा उपचारासाठ  तेथे सहा म ह यांसाठ  
राहणार असुन तेथील वैय क खच कर यासाठ  यांना ५ लाख पये खच येणार आहे. ी. 
सुिनल तानाजी तांबे यांना महानगरपािलकेमाफत र. .५ लाख पये आिथक सहा य दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.    

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



 33
 
ठराव मांक –२१८३      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०७/०२/२०१८      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव –  
 मा. थायी सिमती ठराव .१२७१८ द.६/१०/२०१५ नुसार नािशक फाटा येथे महारा  रा य 
प रवहन महामंडळा या बसेससाठ  बस थांबे बांधणे या कामासाठ  येणारा खच र. .२०,००,०००/- 
मा यता दली आहे. नािशक फाटा येथे महारा  रा य प रवहन महामंडळा या बसेससाठ  बस थांबे 
बांधणे या कामाऐवजी पंपर  िचंचवड प रसरात पीएमपीएमएल क रता ठक ठकाणी बस थांबे 
बांधणे या कामासाठ  अशी दु ती करणेत यावी. सदर कामासाठ  येणारा एकूण खच हा िन वदा 
र कमे या मयादेत अस याने यास मा यता िमळावी. तथा प िन वदेचा वकृत दर हा २५.२% 
कमी असून सदर दरानुसार Below ची र. .९९,५०,०००/- येत असून यापैक  केवळ 
र. .३०,००,०००/- खच करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव माकं –२१८४      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०७/०२/२०१८      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उ म कदळे यांचा ताव – 

 महानगरपािलके या सन २०१७-१८ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .२,५०,००,०००/-)  

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

(मा.सह शहर अिभयंता यांनी वाकड इले हेटेड रोड ( ी-वे पाच जं शन) यांचे (PPP) 
मा. थायी सिमती सभेपुढे सादर करण केल.े) 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

 
 

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/७/का व/१०९/२०१८ 

दनांक - १४/०२/२०१८                          
 

                                                     
                                                                      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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( था/इमु/का व/४९/२०१८ द.२९/०१/२०१८ अ वये वषय . ९ चे लगत) 
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37 
 

 

 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 
 
 
 
 
 



44 
 

(फ ेका/िन-४/का व/८५/२०१८, द. २५/०१/२०१८ अ वये वषय .६ चे लगत) 
 

 
 
 
 



45 
 

(ड ेका/िन-३/का व/१३२/२०१८, द.२५/०१/२०१८ अ वये वषय . ७ चे लगत) 

 
 
 
 
 



46 
 

(ड ेका/३/का व/१३३/२०१८, द.२५/०१/२०१८ अ वये वषय .८ चे लगत) 

 
 
 
 
 



47 
 

(ब े/लेखा/९/का व/८२/२०१८, द. २९/०१/२०१८ अ वये वषय .१० चे लगत) 

 
 
 
 
 



48 
 

(ब े/लेखा/९/का व/८०/२०१८, द.२९/०१/२०१८ अ वये वषय .११ चे लगत) 

 
 
 
 
 



49 
 

( वमुका/५/का व/९६/२०१८, द.३०/०१/२०१८ अ वये वषय .१२ चे लगत)  

 
 
 
 
 



50 
 

(पापु/६/का व/१००१/२०१८, द.०२/०२/२०१८ अ वये .१६ चे लगत) 
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52 
 

 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 
 
 
 
 
 
 



58 
 

(वायसीएमएच/७/का व/११६/२०१८, द.०२/०२/२०१८ अ वये वषय .२९ चे लगत) 
 

 
 
 



59 
 

(फ ेका/िन-४/का व/१०९/२०१८, द.०२/०२/२०१८ अ वये वषय . ४१ चे लगत) 

 
 
 
 
 



60 
 

 



61 
 

( था/िन/इ-मु य/का व/६४/२०१८ द.०३/०२/२०१८ अ वये वषय .४२ चे लगत) 

 


