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

कायप का मांक – ८५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १६/१०/२०१८                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

१६/१०/२०१८ 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.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.मोरे र भ डवे 

३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे 

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

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.खानोलकर ा महेश 

१०. मा.लांडगे सा रका संतोष 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

१३. मा.बारणे अचना तानाजी 
 
यािशवाय मा. ावण हड कर - आयु , मा.आ ीकर – .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 लेखापाल, मा.िनकम – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे - सहा यक आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, 
मा.राऊत, मा.खोत, – . सहा यक आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – 
ाचाय औ. .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.सवणे, 
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मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.कांबळे, 
मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.भोसले, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.सेठ या - 
कायकार  अिभयंता, मा.गावडे – अ नशमन अिधकार , मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , 
मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार , 
पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले –  
 
वषय .४६) मा. थायी सिमती ठराव .३३२७ द.०९/१०/२०१८ म ये दु ती करणेबाबत - 

मा.राज  गावडे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय .४७) प.ंिच.ंएमआयड सी प रसरात सांडपाणी या क प अ ावत यं णे ारे बस वणे 

कर ता स लागार (Consultant) नेमणेबाबत – मा. वकास डोळस, मा.यशोदा 
बोईनवाड यांचा ताव. 

वषय .४८) दापोड  िनगड  या र यावर ल बीआरट एस डे डकेटेड लेनसाठ  उवर त ठकाणी 
ील बस वणे व तुटले या ीलची द ु ती करणेबाबत. 

वषय .४९) भाग .११ से. .१८ मधील मोकली जागा .२१ म ये सां कृितक क  
बांधणेबाबत. 

वषय .५०) व ुत वषयक कामासाठ  व ुत स लागार नेमणूक करणेबाबत. 
 
वषय .५१) क े ीय कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  वभागांतगत वाढ/घट करणेबाबत. 

मा. वलास म डगेर , मा. वकास डोळस यांचा ताव.  
  

                 ------------                 
  

अ)  दनांक ०३/१०/२०१८ व दनांक ०९/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का मांक ८३) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ)  दनांक ०९/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८४) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

                   ----------                 
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ठराव मांक - ३३२८      वषय मांक - ०१ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे जावक . वमुका/०५/का व/३०८/२०१८ द.२८/०८/२०१८ 

 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/१-२०१७-१८ अ वये मनपा या भोसर  येथील 

अंकुशराव लांडगे े ागृह इमारतीमधील अ नीशमन यं णेसाठ  न वन रंग मेन पाईपलाईन टाकणे 
व अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.आ श फायर िस टम ा.िल. िन.र. .५६,१३,६४२/- (अ र  
र. .छ प न लाख तेरा हजार साहशे बेचाळ स फ ) पे ा २.५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .५४,७३,३०१/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३३२९      वषय मांक - ०२ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/०५/का व/४६५/२०१८ द.०३/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध वचगेअस सा ह य खरेद कामी ई िन वदा 

सुचना .51/2/2017-18 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार सदर 
िन वदे कर ता एकुण चार िन वदाकार ा  झाले. िन वदेतील ा  लघु म िन वदाकार 
मे. पल मी इले क स यांचे ा  लघु म बाब .3 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे 
लघु म दर एकुण र. .7,99,900/- हे अंदाजप क य दर र. .10,22,200/- या दरा पे ा -
21.75% ने कमी अस याने व मे.पायोिनयर से स यांचे ा  लघु म दर बाब .1,2,7,8,9 व 10 
या माणे एकुण 06 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .16,79,600/- हे अंदाजप क य दर 
र. .25,86,000/- या दरा पे ा -35.05% ने कमी अस याने या माणे सदर एकुण लघु म 
बाब .1,2,3,7,8,9 व 10 या सव सा ह यांचे ा  लघु म दर एकुण र. .24,79,500/- (अ र  
र. . चौवीस लाख एकोणऐंशी हजार पाचशे फ ) हे अंदाजप क य दर र. .36,08,200/- या 
दरा पे ा -31.28% ने कमी अस याने वकृत क न यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणसे मा यता देणते येत आहे. 

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३३०      वषय मांक - ०३ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – लेखा 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१०७६१/२०१८ द.१४/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 अित र  आयु (२) यांनी यांचे कड ल प  .सु व/५/का व/४०४/२०१८ 

द.३०/०८/२०१८ अ वये सामा जक सुर तता  उप म या लेखािशषावर र. .२ कोट  ५० लाख व 
प  .सु व/५/का व/४०३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ अ वये ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था या 
लेखािशषावर र. .१३ कोट  तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. यात ॅ फक वाडन 
मदतनीस यांचा कमान वेतन दर द.०१/०४/२०१८ पासुन र. .११,८२४.७१ ऐवजी र. .२१,५१२/-  
झालेला आहे. रखवालदार मदतनीस यांचा कमान वेतन दर द.०१/०४/२०१८ पासुन 

र. .११,५२६.१७ ऐवजी र. .२१,५१२/- झालेला आहे. याकर ता ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था 
लेखािशषावर र. .१३ कोट  व सामा जक सुर तता  उप म या लेखािशषावर र. .२ कोट  ५० 
लाख तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. अखिचत िनधीतून ठेकेदार  प दतीने सुर ा 
यव था या लेखािशषाक रता र. .५ कोट  व सामा जक सुर तता उप म या लेखािशषाक रता 
र. .१.५० कोट  अखिचत िनधीतून वाढ क न वग करण करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे.  

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

 

ठराव मांक - ३३३१      वषय मांक - ०४ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३१७/२०१८ द.०१/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११-४४-२०१८-१९ अ वये भाग .२४ मधील 

भोईर इ टेट, जय भवानीनगर, व नपु प कॉलनी, काळाखडक रोड व भागातील इतर 
प रसरातील र ते बीएम व बीसी प दतीने करणकेामी (सन २०१८-१९ साठ ) मे.एच.सी.कटा रया 
िन.र. .३७,४७,२२०/- (अ र  र. .सदतीस लाख स ेचाळ स हजार दोनशे वीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३६,८४,५७०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३६,८४,५७०/- पे ा १०.६५% कमी 
हणजेच र. .३२,९२,१६३/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .६२,६५०/- = 

एकुण र. .३३,५४,८१३/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
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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 - ३३३२      वषय मांक - ०५ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२-ब/४२५/२०१८ द.०३/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/५/२०१८-१९ अ वये भाग .१६ म ये 

िशंदे व ती प रसरातील जाधव व ती, इ कॉन मं दर व िशंदे व ती प रसर र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या िन.र. .४४,९९,४१०/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव  हजार चारशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .४२,५५,८८५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४२,५५,८८५/- पे ा १२% कमी हणजेच र. .३७,४५,१७९/- + रॉय ट  
चाजस र. .३,६७५/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .२,३९,८५०/- = एकुण र. .३९,८८,७०४/- 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 - ३३३३      वषय मांक - ०६ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/२६३/२०१८ द.०५/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३६ वा वधापन दन द.११ ऑ टोबर २०१८ रोजी संप न 

होत आहे. यािनिम  द.११/१०/२०१८ रोजी मनपा शासक य इमारत व कै.अंकुशराव लांडगे 
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ना यगृह, भोसर  येथे व वध काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या काय मांतगत शहर 
पातळ वर व छता अिभयान, व वध डा पधा, िनबंध पधा, िच कला पधा, कायालय 
व छता पधा, फॅ सी ेस पधा, रांगोळ  पधा, व वध पधतील वजे यांकर ता ब ीस वतरण, 

क व संमेलन, यु होम िमिन टर खेळ पैठणीचा, मनपा िच फत तसेच काय मा या अनुषंगाने 
टेज बॅनर, कमान बॅनर, ले स, टेज सजावट, स काराकामी व वध पु तके खरेद , काय माचे 

उ ाटन, सनईचौघडा वादन, काय मासाठ  भेटव त,ु े ागृह भाडे तसेच मा यवर यां या चहापान 
व भोजन यव था इ. कर ता थेट प दतीने येणा-या अदंाजे   र. .५,८०,०००/- इतका खचास 
अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

 

ठराव मांक - ३३३४      वषय मांक - ०७ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१२/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०-६-२०१८-२०१९ अ वये िनगड  दापोड  

बीआरट एस र यावर ल लेन मा कग व वाहतुक सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .१,०७,८०,४८८/- (अ र  र. .एक कोट  सात लाख ऐंशी हजार चारशे अ ठयाऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,०७,६४,५८८/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१.०७,६४,५८८/- पे ा 
२५.०७% कमी हणजेच र. .८०,६५,९०६/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .१५,९००/- = एकुण र. .८०,८१,८०६/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३३५      वषय मांक - ०८ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१४/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०-२-२०१८-२०१९ अ वये टे को र यावर ल 

दुगानगर चौक ते नािशक हायवे पयत या र यामधील व वध सेवा टाक यासाठ  खोदलेले चर 
बुज वण,े फुटपाथची दु ती करणेकामी मे.कृ णाई इ ा चर ा.िल. िन.र. .४,१६,८८,९८५/- 
(अ र  र. .चार कोट  सोळा लाख अ ठयाऐंशी हजार नऊशे पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४,१६,३०,०९३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४,१६,३०,०९३/- पे ा १०.९९% कमी हणजेच 

र. .३,७०,५४,९४६/- + रॉय ट  चाजस र. .२५,४४१/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३३,४५०/- = 
एकुण र. .३,७१,१३,८३७/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक - ३३३६      वषय मांक - ०९ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

सूचक – मा.अचना बारणे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१३/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०५/२०१८-२०१९ अ वये डांगे चौका पासुन 

ते मुकाई चौकापयत बीआरट  मागावर ल व वध सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर 
बुज वण,े फुटपाथची दु ती करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .२,५०,८२,०८०/- (अ र  
र. .दोन कोट  प नास लाख याऐंशी हजार ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .२,५०,२३,१८९/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .२,५०,२३,१८९/- पे ा १०.४०%  कमी हणजेच र. .२,२४,२०,७७७/- + रॉय ट  
चाजस र. .२५,४४१/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३३,४५०/- = एकुण र. .२,२४,७९,६६८/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
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सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३३३७      वषय मांक - १० 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१५/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०-६-२०१८-२०१९ अ वये बीआरट एस 

कॉर डॉरम ये ठक ठकाणी डेड केटेड लेन करणेकामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .१,०३,५५,८९०/-
(अ र  र. .एक कोट  तीन लाख पंचाव न आठश े न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,०३,३९,६८९/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१,०३,३९,६८९/- पे ा १६.२९% कमी हणजेच 
र. .८६,५५,३५४/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .१६,२००/- = एकुण 
र. .८६,७१,५५४/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

 
ठराव मांक - ३३३८      वषय मांक - ११ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५११/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०७/२०१८-२०१९ अ वये काळेफाटा ते देहु 

आंळद  पयत या र यावर ल व वध सेवा वा ह या टाक यासाठ  केलेले चर दु ती करणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. 
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िन.र. .२,५०,१६,२९०/-(अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख सोळा हजार दोनशे न वद फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२,४९,५७,३९९/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२,४९,५७,३९९/- पे ा 
१०.०७% कमी हणजेच र. .२,२४,४४,१८९/- + रॉय ट  चाजस र. .२५,४४१/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .३३,४५०/- = एकुण र. .२,२५,०३,०८०/- 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 - ३३३९      वषय मांक - १२ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१०/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०-८-२०१८-२०१९ अ वये देहु आळंद  

र यावर ल व वध सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे, फुटपाथची दु ती 
करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .३,९४,०१,१४३/-(अ र  र. .तीन कोट  चौ-या नव लाख एक 
हजार एकशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .३,९३,२५,२९०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .३,९३,२५,२९०/- पे ा ११.१२% कमी हणजेच र. .३,४९,५२,३१८/- + रॉय ट  
चाजस र. .४२,४०२/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३३,४५०/- = एकुण र. .३,५०,२८,१७०/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३४०      वषय मांक - १३ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३३२/२०१८ द.०५/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११-८४-२०१८-१९ अ वये .कं.२६ पपंळे 

िनलख येथील अतंगत र याचे व वाकड वेणूनगर येथील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.ब हरट दस िन.र. .३७,८०,२८१/-(अ र  र. .सदतीस लाख ऐंशी हजार दोनशे ए याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३७,०९,३२६/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३७,०९,३२६/- पे ा १७% 

कमी हणजेच र. .३०,७८,७४१/- + रॉय ट  चाजस र. .१,५५५/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .६९,४००/- = एकुण र. .३१,४९,६९६/- 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 - ३३४१      वषय मांक - १४ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३३३/२०१८ द.०५/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११-३४-२०१८-१९ अ वये भाग २३ मधील 

ाय हर कॉलनी, पवारनगर, भोरडे नगर व भागातील इतर पर सरातील र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .३०,०६,९७०/- (अ र  र. . तीस लाख सहा हजार नऊशे स र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२९,४४,३२०/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२९,४४,३२०/- पे ा १०% 

कमी हणजेच र. .२६,४९,८८८/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .६२,६५०/- = एकुण र. .२७,१२,५३८/- 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. 

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

 

ठराव मांक - ३३४२      वषय मांक - १५ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३४२/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११-१६-२०१८-१९ अ वये भाग  २४ मधील 

ीकृ ण कॉलनी,सोनाई कॉलनी,व भागातील इतर प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .३१,३०,०९८/- (अ र  र. . एकतीस लाख तीस हजार अठया णव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३०,६७,४४८/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३०,६७,४४८/- पे ा 
१०.६५% कमी हणजेच र. .२७,४०,७६५/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .६२,६५०/- = एकुण र. .२८,०३,४१५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

 
ठराव मांक - ३३४३      वषय मांक - १६ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३४३/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११-५४-२०१८-१९ अ वये भाग .२४ मधील 

थेरगाव गावठाण, द नगर, मोरे र कॉलनी प रसरातील र यांची दु ती बी.एम व बी.सी 
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प तीने करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .३१,३०,१७८/- (अ र  र. .एकतीस लाख तीस 
हजार एकशे अ ठेह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .३०,६७,५२८/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .३०,६७,५२८/- पे ा १०.९५% कमी हणजेच र. .२७,३१,६३४/- + रॉय ट  
चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .६२,६५०/- = एकुण र. .२७,९४,२८४/- 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 - ३३४४      वषय मांक - १७ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२-ब/४२९/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२१/२०१८-१९ अ वये भाग .१६ म ये 

रावेत कवळे भागात गटस पे ह ंग लॉक टॉम वॉटर लाईन व थाप य वषयक दु तीची कामे 
करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .३७,४९,२१७/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणपं नास हजार दोनशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .३६,४३,१०५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .३६,४३,१०५/- पे ा २६.१७% कमी हणजेच र. .२६,८६,०६१/- + रॉय ट  चाजस 
र. .३१,८०२/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .७४,३१०/- = एकुण र. .२७,९२,१७३/- 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 - ३३४५      वषय मांक - १८ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२-ब/४३१/२०१८ द.०८/१०/२०१८ 

 वषय – भाग .१६ म ये से टर नं.२९ गु ारा प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेची   
         कामे करणे व थाप य वषयक कामे करणे.  

वषय .१८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३३४६      वषय मांक - १९ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१८/२०१८ द.०८/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०-२-२०१८-२०१९ अ वये पुणे मुंबई 

महामागावर िनगड  दापोड  या र यावर ल व लभनगर पंपर  येथील सबवेचे सुशोिभकरण करणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .१,६५,३६,७७४/- (अ र  र. .एक 
कोट  पास  लाख छ ीस हजार सातशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .१,६५,३६,७७४/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१,६५,३६,७७४/- पे ा १५.०५% कमी हणजेच 
र. .१,४०,४७,९९०/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण 
र. .१,४०,४७,९९०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३४७      वषय मांक - २० 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१०/२०१८ द.०८/१०/२०१८ 

 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३-३-२०१८-२०१९ अ वये फ े ीय 

कायालयातील भाग .४ कृ णानगर प रसरातील व वध कंप यां या/ मनपा या सेवा वा ह या 
टाक यासाठ  खोदले या र यांचे चर बुज वणे कामी ( रलाय स जओ तसेच महा वतरणने 
खोदलेले व वध वा ह यासाठ  खोदलेले चर बुज वण)े मे.ट .जी.धमानी िन.र. ७४,७८,०४५/- 
(अ र  र. .चौ-याह र लाख अ ठयाह र हजार पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .७४,४४,९४५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७४,४४,९४५/- पे ा १८.५५% कमी हणजेच 
र. .६०,६३,९०८/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३३,१००/- = एकुण 
र. .६०,९७,००८/- 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 - ३३४८      वषय मांक - २१ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – मु य लेखा प र ण 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१६२/२०१८ द.०८/१०/२०१८ 

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

द.२४/०९/२०१८  ते  द.३०/०९/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१६२/२०१८ द.०८/१०/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३४९      वषय मांक - २२ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य क/ह मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६८/२०१८ द.०८/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/९/२०१८-१९ अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील वाय.सी.एम. णालयाची थाप य वषयक व वध दु ती व सुधारणांची 
कामे करणेकामी (सन २०१८-१९) मे.युिनक ेडस िन.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२९,२७,६००/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२९,२७,६००/- पे ा 
२१.९६% कमी हणजेच र. .२२,८४,६९९/- + रॉय ट  चाजस र. .५,०००/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .६७,४००/- = एकुण र. .२३,५७,०९९/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

 
ठराव मांक - ३३५०      वषय मांक - २३ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य क/ह मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६९/२०१८ द.०८/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/१०/२०१८-१९ अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील वाय.सी.एम. णालयातील संडास लाँक  व ड ट वषयक व वध दु ती व 
इतर सुधारणांची कामे करणकेामी (सन २०१८-१९) मे.एम.जे.क शन िन.र. .३७,५०,०००/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .३६,९२,८१६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .३६,९२,८१६/- पे ा २१.००% कमी हणजेच र. .२९,१७,३२५/- + रॉय ट  चाजस 
र. .७,४८४/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .४९,७००/- = एकुण र. .२९,७४,५०९/- 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 
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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 - ३३५१      वषय मांक - २४ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – ड े ीय कायालय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( था) यांचे जावक .ड ेका/३/का व/६०५/२०१८ द.२९/०९/२०१८ 

 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 (१ ते १) ि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 - ३३५२      वषय मांक - २५ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३७०/२०१८ द.०८/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/७९/२०१८-१९ अ वये भाग .८ से टर 

नं.१,२,३, व ४ मधील आव यक ठकाणचे र ते हॉटिम स प तीने  डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .३७,६३,२५१/- (अ र  र. . सदोतीस लाख ेस  हजार दोनशे 
ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३६,७९,४९५/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .३६,७९,४९५/- पे ा १९.५०% कमी हणजेच र. .२९,६१,९९३/- + रॉय ट  चाजस 
र. .१४,८४०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .६८,९१५/- = एकुण र. .३०,४५,७४८/- 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 
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 
ठराव मांक - ३३५३      वषय मांक - २६ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०३/का व/२९१/२०१८ द.०९/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८ १९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 

लेखािशषावर र. .१६४.५६/- कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  तरतूद 
करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६/- कोट  व वध कारचे पासेस र. .२३/- कोट  व 
बसेस खरेद  र. .६०/- कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून 
डसबर २०१८ ते फे ुवार  २०१९ अखेर दरमहा र. .६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  
र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. .सात कोट  प नास लाख) फ  या माणे 
अ ीम व पात अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

 
 
ठराव मांक - ३३५४      वषय मांक - २७ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१६/१४६१/२०१८ द.०५/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 तावात नमूद माणे पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या पेठ .२८ मधील 

महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या पा याची टाक साठ  आर त भुखंड पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे वनामु य ह तांतर त करणसेाठ  भूखंडाचे भाडेप टा करार न द व याकामी 
अपे त सव अनुषंिगक खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३५५      वषय मांक - २८ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – जेएनएनयुआरएम क  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/४११/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस वचारात घेवून –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण अिभयान 

(JNNURM), अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, तसेच क  शासन पुर कृत व वध योजनांचे 
अनुषंगाने Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे कामकाज 
करणेकामी मे. िसल र क ऍ ड इ ा चर सोलुश स िलिमटेड यांना द.०९/१०/२०१८ पासुन 
पढु ल २ म हने कालावधी कर ता अथवा िन वदा कायवाह  पूण होऊन न याने सं था नेमणुक 
होईपयतचे कालावधीकर ता मुदतवाढ देणे व करारना यातील अट  शत नुसार चालु दर दरमहा 
र. .७,५०,०००/- + जी.एस.ट . (१८%) नुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.आयु  
यांची मागणी असली तर  मे. िसल र क ऍ ड इ ा चर सोलुश स िलिमटेड यांचे कामास 
द.०९/१०/२०१८ पासुन पुढ ल २ म हने कर ता अथवा िन वदा कायवाह  पूण होऊन न याने 
सं था नेमणकु होईपयतचे कालावधीकर ता यापेक  जे थम घडेल या कालावधीसाठ  मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३३५६      वषय मांक - २९ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे जावक .मभा/ं८/का व/१२८१/२०१८ द.०९/१०/२०१८ 

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

 मनपाचे वैदय कय वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य मनपा नमु या माणे 
छपाईक न पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .०४/२०१८-१९  अ वये लघु म  िन वदाधारक १) 
मे.आिशष एंटर ायजेस,िचंचवड यांचे  एकुण १३ बाबी क रता ४,६२,७१५/- २) मे.गणराज ंटस, 

आकुड  यांचे एकुण ०७ बाबी क रता ४,१६,९६०/- ३)  मे.अमृत मु णालय,िचंचवड यांचे एकुण ०१ 
बाबी क रता १९,४५०/- असे एकुण २१ बाबी छपाईकामी एकुण र. .८,९९,१२५/-(अ र  र. .आठ 
लाख न या नव हजार एकशे पंचवीस फ ) इतके दर लघु म ा  असुन सदरचे दर वकृत 
करणेत आले आहेत. यानुसार ितनह  िन वदा धारकानां वैदय कय वभागासाठ  आव यक छपाई 

सा ह य  पुर वणेकामी पुरवठा आदेश  िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झालेला एकुण खच 
र. .८,९९,१२५/-(अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार एकशे पंचवीस) चे  खचाचे अवलोकन 
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करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३३५७      वषय मांक - ३० 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु य कायालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे जावक . था/िन/का व/९०/२०१८ द.०८/१०/२०१८ 

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

 थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय वॉक व इमारती यांचे 
कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest ची िन वदा िस द 
करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा १ म ये एकुण २५ इ छुक स लागारांना सहभागी 
क न घेणेत आलेले आहे. ट पा २ म ये मे.टंडन बन सो यूशन ा.िल. स लागार यांनी सादर 
केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे.टंडन अबन सो यूशन ा.िल. स लागार यांना 
न याने िनयु  करणेकामी यां या कामाचे वगवार माण े १ ते ४ ेणीम ये प  अ (र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे स लागार ेणी ४) व प  ब 
(पूल, काय वॉक व इमारती – स लागार ेणी १) या माणे प   अ व ब तयार करणेत आले 

आहे. ट पा – २ मधील प  अ व ब माणे मे.टंडन अबन सो यूशन ा.िल. स लागार यांना 
पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३३५८      वषय मांक - ३१ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा. शासन अिधकार  यांचे जावक .माजसं/४/का व/२८१/२०१८ द.१८/०९/२०१८ 

 मा. शासन अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 महापािलके या व वध काय मां या प कार प रषदांचे आयोजन करण,े मनपास भेट   

देणारे अ यागत, पदािधकार , िश मंडळे, व वध काय मासाठ  आलेले कलाकार यांची िनवास व 
भोजन यव था महापािलकेमाफत कर यात येते. यानुसार माहे ए ल २०१८ ते माहे ऑग ट 
२०१८ दर यान झाले या काय मां या अनुषंगाने र. .१,९१,१७८/- (अ र  र. .एक लाख 
ए या णव हजार एकशे अ ठयाह र फ ) इतका थेट प दतीने झाले या खचास काय र 
मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३३५९      वषय मांक - ३२ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३६२/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५-२६-२०१८-१९ अ वये . ं .२६ हातोबा 
चौक ते कावेर नगर र ताचे दो ह  बाजूस फुटपाथ पे हंग लॉक व इ. थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .२५,२४,३००/- (अ र  र. .पचंवीस लाख 
चोवीस हजार ितनशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२४,०२,७४१/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .२४,०२,७४१/- पे ा ३०.२६% कमी हणजेच र. .१६,७५,६७२/- + रॉय ट  चाजस 
र. .९७,९४९/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .२३,६१०/- = एकुण र. .१७,९७,२३१/- 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 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 देणते येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक - ३३६०      वषय मांक - ३३ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – िश ण 

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

संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.शिमला बाबर यांचा ताव -    

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .१८ दनांक १०/०८/२०१८ अ वये तरतूद  
               वग करणाबाबत.  

वषय .३३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३३६१      वषय मांक - ३४ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव -    

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५२ द.१२/१०/२०१८ 
अ वये भाग .३२ नवी सांगवी येथील बॅडिमंटन हॉल हा राज ी छ पती शाहू महाराज 
शै णक, सामा जक वै क य ित ान, नवी सांगवी, पुणे २७ यां या ऐवजी युवा वकास ट, 
पंपळेगुरव, पुणे २७ यांना पाच वष कालावधीसाठ  चाल वणेस देणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३३६२      वषय मांक - ३५ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव -    

       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३   
                      द.१२/१०/२०१८  
                वषय .३५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ३३६३      वषय मांक - ३६ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव -    

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५५ द.१२/१०/२०१८ 
अ वये मनपा या वतीने िचखली येथे आयो जत महापौर चषक कब ड  पधक रता येणा-या १०० 
पे ा अिधक खेळाडू, पदािधकार , अिधकार  यांचेक रता िनवास यव था व अ पोपहार, भोजन 
यव थेक रता अंदाजे र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३६४      वषय मांक - ३७ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य अ े ीय 

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

संदभ –मा.अित र  आयु (१) यांचे जावक .अ /े था/का व/८/५३अ/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

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

भाग .१० मधील लहुजी व ताद पुत यांचे सुशोभीकरण व नूतनीकरणाची कामे करणेकामी 
मे.के.बी.पी.िस हल इं जनी रंग स वसेस यांची लघु म दर १.९८५% नुसार िन वदा पूव व िन वदा 
प ात आ कटे ट हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  १.९८५% (जीएसट   सोडून) 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३३६५      वषय मांक - ३८ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३२/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०७/१/२०१७-१८ ब भाग कायालयासाठ  
न वन शासक य इमारत बांधणकेामी ऐ.वाय.जी. रयािलट  ा.िल. िन.र.२१,३६,१७,१६३/- (अ र  
र. .एकवीस कोट  छ ीस लाख सतरा हजार एकशे ेस  फ ) पे ा २.९९% जा त या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२२,००,०४,३१६/-पयत काम क न घेणेचा वषय मा. थायी 
सभेपुढे ठेवला असता, मा. थायी सभा ठराव .२७१७ द.३०/५/२०१८ अ वये सदरचा वषय 
द र  दाखल क न फेरिन वदा काढ यात यावी असा िनणय देणेत आलेला होता.तथापी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम करण२, िनयम १ (र) नुसार सदरचा वषय ितन म ह या नंतर  
मा. थायी सभेपुढे फेर वचाराथ सादर  करणेत येत आहे. सदर कामाचे लघु म दराचे ठेकेदार 
यांचा दर २.९९%जादा आहे ,तथापी सदर दराची वकृती यो य दराशी तुलना करता २.८३% कमी 
येत अस याने सदर ठेकेदार मे.ऐ.वाय.जी. रयािलट  ा.िल.यांची िन वदा वकारण ेयो य होणार 
आहे. मा. थायी सिमतीचे उपरो  ठरावा नुसार सदर िन वदा र  क न फेरिन वदा माग वलेस 
सदर काम इमारतीचे व वषेश व पाचे असलेने दर कमी येण ेबाबत साशंकता वाटते. यामुळे 
सदर िन वदा वकारण ेयो य होणार आहे. फेरिन वदा म ये दर जादा आ यास िन वदा वकृती 
करता येणार ना ह व या बाबत लेखाप र णाम ये आ ेप ये याची श यता अस याने ठेकेदार 
यांचा २.९९% जादा दर हा वकृत यो य दरापे ा २.८३% कमी येत अप याने सदर िन वदा 
वकारनेची िशफारस करणेत येत आहे. िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ 
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कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक अट माण े दराम ये क ाट कालावधीम ये 
वाढ/ घट दरानुसार झालेली 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 - ३३६६      वषय मांक - ३९ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३३/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/१/२०१८-२०१९ अ वये . .९ पंपर  
कँ पस वा ण य व भाजीमंडई इमारतीमधील जुने रा  - िनवारा क  वाढ वणे व दु ती 
करणेकामी मे.ह रषकुमार रामदास गायकवाड िन.र. .४६,९८,००९/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख 
अ या णव हजार नऊ  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .४५,००,७१५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .४५,००,७१५/- पे ा १०.२७% कमी हणजेच र. .४०,३८,४९२/- + रॉय ट  
चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .८१,९८१/- = एकुण र. .४१,२०,४७३/- 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 - ३३६७      वषय मांक - ४० 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५२०/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

 वषय - भाग .१ िचखली येथील आर ण .१/११८ म ये वाहनतळ वकसीत करणे. 
वषय .४० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३६८      वषय मांक - ४१ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – नगरसिचव 

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

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/११०१/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

 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 - ३३६९      वषय मांक - ४२ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३६४/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३-०१-२०१८-१९ अ वये भाग .२३ मधील 
बापुजीबुवा नगर व गावठाण प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
(सन २०१८-१९ साठ ) मे. ल सी क शन ा. िल. िन.र. .६६,३४,०२२/- (अ र  र. .सहास  
लाख चौतीस हजार बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .६५,७१,३७२/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .६५,७१,३७२/- पे ा १५.५८% कमी हणजेच र. .५५,४७,५५२/- + रॉय ट  
चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .६२,६५०/- = एकुण र. .५६,१०,२०२/- 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 - ३३७०      वषय मांक - ४३ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३६५/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३-०२-२०१८-१९ अ वये भाग .२४ मधील 
ओमकार कॉलनी, र दप कॉलनी, िशव कॉलनी व भागातील इतर प रसरातील र ते बी.एम. व 
बी.सी. प दतीने करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .६२,५८,६१६/- (अ र  र. .बास  लाख 
अ ठाव न हजार सहाशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .६१,९५,९६६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .६१,९५,९६६/- पे ा १५.३०% कमी हणजेच र. .५२,४७,९८३/- + रॉय ट  
चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .६२,६५०/- = एकुण र. .५३,१०,६३३/- 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 - ३३७१      वषय मांक - ४४ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३६६/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३-०४-२०१८-१९ अ वये भाग .२४ मधील 
रोजवुड हॉटेल ते बारणे कॉनर पयत या २४ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे.देव 
क शन  िन.र. .५८,३३,७५६/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख तेहतीस हजार सातशे छप न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .५७,७१,१०६/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५७,७१,१०६/- पे ा 
१४.२७% कमी हणजेच र. .४९,४७,५६९/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .६२,६५०/- = एकुण र. .५०,१०,२१९/- 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 
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भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

 

ठराव मांक - ३३७२      वषय मांक - ४५ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – अ नशामक 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे जावक .अ न/१/का व/५५७/२०१८ द.१२/१०/२०१८ 

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

 “फायरमन” संवगाचे अ थापनेवर ल मंजुर १०१ पदा ं पैक  आज रोजी कायम वेतन 
ेणीम ये मनपा शासन वभागाकडुन फ  ८० पदे भरली आहेत, उवर त २१ फायरमन पदे र  

पदे आहेत.तसेच शहराची लोकसं या, काय े  वचारात घेता िचखली कुदळवाड  येथे न वन उप 
अ नशमन क ाचे कामकाजाकर ता वाढ व २३ फायरमन पदांचे मानधनावर भरणेकर ता मनपा 
शासन वभागाने   वशेष परवानगी ( ता वत) मंजुर  दनांक १७/१/२०१८ अ वये दली 

अस याने, सदर एकुण ४४ (२१+२३) कमचा-यांची मनपाने दलेली जा हरात व यामधील अहते 
नुसार गुणव े माण ेसोबत या प ा म ये नमुद केले माण ेमानधनावर ६ म हने कालावधी कर ता 
४४ थम िनवड याद  व वाढ व २४ ित ा याद नुसार फायरमन पदाकर ता मािसक एकवट 

र. .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार फ ) मानधनावर नेमणकु करणेस मा यता देणते येत 
आहे.  

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

 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक - ३३७३      वषय मांक - ४६ 
दनांक – १६/१०/२०१८      

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

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव - 
 मा. थायी सिमती ठराव .३३२७ द.०९/१०/२०१८ म े खालील माणे दु ती करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. "िचंचवड येथील मोरया गोसावी प रसरातील महापािलकेचे टेिनस ले 
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कोट हे मे. ऐड हचर अ ड असोिसऐशन िचंचवड यांचे ऐवजी आंतररा ीय खेळाडू मा.नंदन बाळ 
यांचे सं थेस नाममा  दराने पाच वष कालावधी क रता चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत 
आहे".  

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

 

ठराव मांक - ३३७४      वषय मांक - ४७ 
दनांक – १६/१०/२०१८      

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

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.यशोदा बोईनवाड यांचा ताव – 

       प.ंिचं.मनपा ह तील एमआयड सी प रसरात सांडपाणी या क प नस याने 
उ ोगांची मोठ  अडचण होत आहे. उ ोगांम ये वापर यात येणा-या पा यावर सांडपाणी या 
क प अ ावत यं णे ारे उभा करणेसाठ  गवळ माथा प रसरात पं.िच.ंमनपाने जागा आर त 

क न ठेवली आहे. या ठकाणी सांडपाणी या क प कर या संदभात २०१३ पासून उ ोगांची 
प.ंिच.ंमनपाकडे मागणी आहे आ ण सदर एमआयड सी प रसरात सांडपाणी या क प 
उभारणे आव यक आहे. तर  प.ंिच.ंएमआयड सी प रसरात सांडपाणी या क प अ ावत 
यं णे ारे बस वणे या कामाक रता पयावरण वभागासाठ  सलालगार नेमणे आव यक आहे. सबब, 
वर ल कामा क रता M/s. Bluestream Infrastructure Development Consultant Private Limited 

कवरोड, पुणे यांची पयावरण वभागात स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.      

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

 

ठराव मांक - ३३७५      वषय मांक - ४८ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/बीआरट एस/५३१/२०१८ द,१६/१०/२०१८     

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२-२०१८-१९ अ वये दापोड -िनगड  या 
र यावर ल बीआरट एस डे डकेटेड लेनसाठ  उवर त ठकाणी ील बस वणे व तुटले या ी सची 
दु ती करणेकामी मे.सुवणा क शन िन.र. .४१,४६,०५१/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 

सेहचाळ स हजार ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .४१,४२,७५१/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. . ४१,४२,७५१/- पे ा १७.२१% कमी हणजेच र. .३४,२९,७८४/- + रॉय ट  



28 
 

चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३,३००/- = एकुण र. .३४,३३,०८४/- 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 - ३३७६      वषय मांक - ४९ 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५२७/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/१०२-२०१८-२०१९ अ वये भाग .११ 
से. .१८ मधील मोकळ  जागा .२१ म ये सां कृतीक क  बांधणेकामी मे.आया इ ा चर 
िन.र. .३२,६७,९८७/- (अ र  र. .ब ीस लाख सदुस  हजार नऊशे स याऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३२,१३,२३४/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . ३२,१३,२३४/- पे ा १६.५०% कमी 
हणजेच र. .२६,८३,०५०/- + रॉय ट  चाजस र. .२४,१०३/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .३०,६५०/- = एकुण र. .२७,३७,८०३/- 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 - ३३७७      वषय मांक - ५० 
दनांक – १६/१०/२०१८     वभाग – MPR  व ुत 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . MPR/ व/२१४/२०१८ द.१६/१०/२०१८     

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मे.वै णवी इले कल क सलट सी हे गे या चार वषा पासून प.ंिच.ंमनपा या थाप य 
क प स लागार यां या अंतगत व ुत वषयक कामासाठ  स लागार हणून कामकाज करत 

आहेत. भ  श  चौक येथे ेड पेरेटर व उ डाणपूल बांधणेचे कामात अडथळा ठरणारे HT/LT 
Uitlity shifting, 132 KV EHV Tower shifting, Archietecture lighting, Light and Sound Show, 
Solar system तसेच भ  श  चौक ते मुकाई चौक BRT रोड वर ल 220 KV EHV Tower  
थलांतर करणेसाठ  स लागार नेमणे आव यक आहे तसेच महारा  शासनाचे स व तर क प 

अहवाल तयार करणे क प यव थापन स लागार शु क व या या दानाबाबत मागदशन 
सुचना शासन िनणय .सं कण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४ जून २०१८ या अधारे २ ट के 
स लागार शु क अदा करणेचे व हत केलेले आहे. तावात नमूद ा  कोटेशन पैक  मे.वै णवी 
इले कल क सलट सी यांचे कमी दर १.९५% ा  झालेले असून यांची सदर कामासाठ  
स लगार हणून नेमणूक क न १.९५% दराने स लगार शु क अदायगीस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
 

ठराव मांक - ३३७८      वषय मांक - ५१ 
दनांक – १६/१०/२०१८      

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा. वकास डोळस यांचा ताव –  

  भाग .८ मधील चालू असले या कांमाना तावात नमूद माणे वाढ/घट करणे 
आव यक आहे यास अनुस न भाग .८ मधील काह  कामांसाठ  आव यक नसलेली तरतूद 
चालू कामांसाठ  वग करणे आव यक आहे. सबब, क े ीय कायालयातील भाग .८ मधील 
मु यालयाचे सन २०१८-२०१९ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद म ये तावात नमूद 
माणे वभागांतगत वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,४९,००,०००/-) 

         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 

 
 
 
 
       (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/१२५६/२०१८ 

दनांक - १७/१०/२०१८   
 
 
 

                                                                                                          
                                     (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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( .ड ेका/िन-३/का व/६०५/२०१८ द.२९/०९/२०१८ वषय .२४ चे लगत) 
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( . था/िन/का व/९०/२०१८ द.०८/१०/२०१८ वषय .३० चे लगत) 
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( .अ न/१/का व/५५७/२०१८ द.१२/१०/२०१८ वषय .४५ चे लगत) 

 


