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

कायप का मांक – १०६ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २८/०२/२०१९                   वेळ – सायं. ०५.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 

२८/०२/२०१९ रोजी सायं. ०५.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

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

३. मा.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.ल ढे न ता योगेश  

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१२. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१३. मा.डोळस वकास ह र ं  

१४. मा.बारणे अचना तानाजी 
१५. मा.साधना अंकुश मळेकर 
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  
आयु (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.च हाण - 
शहर अिभयंता, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.िनकम– सह शहर अिभयंता, 
मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.झगडे, मा.लोणकर, 
मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत, मा.दांगट – .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य 
उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय आयट आय मोरवाड , मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – 
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अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH, मा.च हाण, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.ग टुवार, मा.भोसल,े मा.मोरे, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, 
मा.देशमुख, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.लटपटे – 
शासन अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार  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 .४७) िन वदा .८/३/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .४८) िन वदा .१०/४/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .४९) महानगरपािलके या करसंकलन वभागाकर ता िमळकतकर ऑनलाईन गोळा 

करणेकामी म.े One 97 Communication (Paytm) यांचे समवेत करावया या 
करारनामा मसु ाम ये समा व  करावया या बाबींना मा यता देणेबाबत.  

वषय .५०) डायिलसीस वभागातील R.O.Plant with Prefiltration Plant या स हसींगक रता 
आव यक पाटस खरेद  करणेबाबत. 

वषय .५१) पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुणे सुधा रत ( वशेष भ ा) महागाई भ ा वाढ  
नुसार दरवाढ लागू करणेबाबत. 

वषय .५२) म हलांना चार चाक  हालके वाहन (LMV) (TR) चाल वणेचे िश ण देणे या 
कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .५३) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 
ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

वषय .५४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 
ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

वषय .५५) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 
ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

वषय .५६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 
ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

वषय .५७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 
ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

वषय .५८) द.९/१/२०१९ रोजी मा.मु यमं ी महोदय यां या ह ते ई-भूिमपूजन/उदघाटन 
काय मास झाले या खचास काय र मा यता िमळणेबाबत. 

वषय .५९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८४ द.२५/२/२०१९. 
वषय .६०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८५ द.२५/२/२०१९. 
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वषय .६१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८६ द.२५/२/२०१९. 
वषय .६२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८७ द.२५/२/२०१९. 
वषय .६३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८८ द.२५/२/२०१९. 
वषय .६४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८९ द.२५/२/२०१९. 
वषय .६५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .९० द.२५/२/२०१९. 
वषय .६६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .९१ द.२५/२/२०१९. 
वषय .६७) Providing, Installing, Integrating &Automation with PLC/SCADA of Existing 

WTP and ESR’s at various locations in PCMC area कामाचे सुधा रत अंदाजप कास 
मा यता देणेबाबत.  

वषय .६८) . .२९ पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ानातील ाथिमक शाळेचे 
व तार करण करणे व प रसरातील इतर अनुषंिगक कामे करणे.  

वषय .६९) मनपाचे करसंकलन व करआकारणी वभागास सन २०१९-२० क रता आव यक 
िमळकतकर बले छपाईबाबत. 

वषय .७०) मनपातील मैलाशु द करण क ाम ये र याची कामे करण.े 
वषय .७१) इ े ीय कायालया या काय े ातील व वध ठकाणी सी.सी. ट ह  यं णा बस वणे 

व अनुषंिगक कामे करणे (२०१६-१७) न वन भाग ३ ते ८  
वषय .७२) भोसर  एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  वकसीत करणे (CCTV 

यं णा बस वणे) 
वषय .७३) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 

ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .७४) मनपाचे संत ाने र उ ान देखभाल व संर ण करणे िन वदा नोट स 

.०६/२०१८-१९ बाब .१ 
वषय .७५) मनपाचे अ े ीय कायालयाअंतगत व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणे भाग 

१ िन वदा नोट स .०६/२०१८-१९ बाब .२ 
वषय .७६) मनपाचे ह े ीय कायालयाअंतगत व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणे 

िन वदा नोट स .०६/२०१८-१९ बाब .४ 
वषय .७७) मनपाचे ई े ीय कायालयाअंतगत व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणे 

िन वदा नोट स .०६/२०१८-१९ बाब .५ 
वषय .७८) मनपाचे ब, ड व ग े ीय कायालयाअंतगत व वध उ ाने देखभाल व संर ण 

करणे िन वदा नोट स .०६/२०१८-१९ बाब .६ 
वषय .७९) मनपाचे फ े ीय कायालयाअंतगत व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणे 

िन वदा नोट स .०६/२०१८-१९ बाब .७ 
वषय .८०) बांधकाम परवानगी  वभागाकड ल संगणक णाली अप ेड क न एक खडक ारे 

व वध वभागांशी इं ट ेटेड संगणक णाली वकसीत करणेबाबत.  
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वषय .८१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयाक रता 
न याने पु तक खरेद  करणेबाबत. 

वषय .८२) डांगे चौक येथे रोटर /दुमजली उ डाणपुल बांधणे या कामांतगत डांगे चौक येथे 
ेड सेपरेटर बांधणे. 

वषय .८३) भाग .८ म ये ठक ठकाणी र ता दुभाजक व इतर कामे करण.े 
वषय .८४) से टर नं.१६ राजे िशवाजी नगर म ये व वध वकासकामे करणे ( व ुत वषयक)  
वषय .८५) भाग .३ मोशी आळंद  र ता ते इं ायणी (केळगाव पुल) १८ मी.ड .पी.र ता 

वकसीत करणे या र यावर व ुत वषयक कामे करणे.  
वषय .८६) भाग .७ च-होली येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  १८ मी. र ता वकसीत करणे 

व व ुत वषयक कामे करणे.(स.नं.१४९ ते १५७)   
वषय .८७) फ े ीय कायालय अंतगत सावजिनक कायालय अंतगत व वध ठकाणी CCTV 

यं णा बस वणे (सन २०१७-२०१८) 
वषय .८८) पुणे आळंद  र यावर ल वडमुखवाड  फाटा ते चो वसावाड  फाटा येथील कृषी 

खा याकड ल ता यात आले या जागेवर र ता ं द करण व ना याचे बांधकाम करणे 
(या कामांतगत व ुत वषयक कामे करणेबाबत)   

वषय .८९) भाग .६ मोशी येथील गट .५८ ते ६१ पयतचा १८ मी र ता वकसीत करणे 
या र यावर व ुत वषयक कामे करणे.  

वषय .९०) भाग .७ चो वसावाड  येथील स ह न.ं१८६ ते वडमुखवाड  स.न.५५ येथील १८ 
मी. वकास आराख यातील र ता वकसीत करणे व पुणे आळंद  र ता ते स ह 
.१ आराख यातील वकसीत होणा-या र यावर काश यव था करणे. 

वषय .९१) भाग .३ च-होली येथील स ह न.ं१०१३ ते ८ पयतचा १८ मी मशानभुमीकड ल 
र ता वकसीत करणे या र यावर व ुत वषयक कामे करणे.  

वषय .९२) देहू आळंद  र ता सुशोिभकरण व दतुफा मोठ  झाडे देखभाल व संर ण 
करणेबाबत. 

वषय .९३) मनपाचे अ नशामक वभागासाठ  अ नशामक बचाव साधने सा ह य खरेद  
करणेबाबत. 

वषय .९४) िन वदा .८/०२/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .९५) िन वदा .११/१५/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .९६) पोिलस मु यालय आ ण राखीव पोिलस िन र क पुणे यांचे मागणीनुसार पोिलस 

मु यालय कायालयाक रता मनपा या मालक ची िनगड  येथील कै.अंकुश बो-हाडे 
व ालयाची ( व ा िनकेतन कुल नं.१) ह  शाळा इमारत िनयमानुसार भा याने 
देणेबाबत.  

वषय .९७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 
ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
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वषय .९८) भाग .८ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करण.े  

वषय .९९) ता पुर या व पात मानधनावर भरले या समुह संघटक पदांचे मुदतवाढ बाबत. 
वषय .१००) िचखली नसर  येथे वृ ारोपनाची रोपे तयार करणे िन.नो. .१४/२०१८-१९ 
वषय .१०१) मैलाशु द कण क ातील या केलेले पाणी प या याित र  कामासाठ  

पुर वणेसाठ  अव यक कामे करणे.  
वषय .१०२) मनपा या अ,ब,फ भागातील मैलाशु द करण क ातील आव यकते नुसार मिशनर  

बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे.  
वषय .१०३) मनपा या क, ड, ई, फ, ग व ह भागातील मैलाशु द करण क ातील आव यकते 

नुसार मिशनर  बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे.  
वषय .१०४) भाग .२५ वाकड येथील पी.ड .सी. बँकेपासून ते ता हाणेव ती पयतचा र ता 

िसमट कॉ ं टचा करण.े   
वषय .१०५) वैभवनगर ते काळेवाड  पुला दर यान नद लगतचा १५ मी.ड .पी.र ता वकसीत 

करण.े  
वषय .१०६) भाग .३ मधील दाभाडेव ती ते इं ायणी नद पयतचा ४५ मी.र ता वकास 

आराख यातील र ता वकसीत करणे या र यावर व ुत वषय कामे करणे.   
वषय .१०७)  मनपाचे उ ान वभागासाठ  आव यक क माई ड फॅ ीकेटेड लोखंड  बच सा ह य 

खरेद बाबत.  
वषय .१०८) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 

ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .१०९) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 

ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .११०) भाग .१८ मधील केशवनगर पवनानगर भागातील अंतगत र याचे 

कॉ ं ट करण करण.े 
वषय .१११) भाग .१६ म ये रावेत कवळे मधील ता यात आलेले र ते डांबर करण व 

वकसीत करणे.  
वषय .११२) अशु द जलउपसा क  रावेत येथील ट पा .१ ते ४ अंतगत व ुत मोटासची 

वाष क प दतीने देखभाल दु ती करण.े  
वषय .११३) िन वदा .११/९/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजुर  िमळणेबाबत.  
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वषय .११४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शाळा, कायालय,े दवाखाने इ. ठकाणी असले या 
प या या पा या या टा यांची शा ो  प दतीने साफसफाई करणेचे कामास 
मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .११५) पं.िचं.मनपा वाकड मधील काळा खडक बु टर पंप हाऊस येथील लघुदाब वजभार 
वाढवून घेणेकामी म.रा. व. व.क. यांना शु क अदा करणेस मा यता देणेबाबत. 

वषय .११६) िचंखली मैलाशु द करण क  ं .१ व २ मधील या केलेले पाणी मोशी कचरा 
डेपो पयत पुर वणेसाठ  पाईपलाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करण.े 

वषय .११७) मनपा अ े ीय कायालयाअतंगत व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणेबाबत. 
वषय .११८) मनपा साईकृ ण उ ाने देखभाल व संर ण करणेबाबत. 
वषय .११९) दघी र ता म य दुभाजक सुशोिभकरण क न एक वष देखभाल करणेबाबत. 
वषय .१२०) वै कय वभागाकड ल मागणीनुसार सव े ीय कायालयाकड ल आव यक आळ  

नाशक औषधे खरेद  करणेबाबत.  
वषय .१२१) मनपाचे दुगादेवी उ ान देखभाल व संर ण करण.े  
वषय .१२२) महानगरपािलका मु य कायालय व इतर व वध कायालयातील संगणक य केबल 

नेटवक करणेबाबत. 
वषय .१२३) ब े ीय कायालय अंतगत कायालय, णालये इ. ठकाणी बस वणेत आले या 

पाणीपंपाची वा षक देखभाल व दु ती करणे (सन २०१८-१९) 
वषय .१२४) भाग .१६ म ये वकासनगर भागात सारथी हे पलाईन  वेब पोटल त ार स व 

नागर कांचे त ार स अनुस न व थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .१२५) भाग .१६ म ये कवळे मामुड  भागात सारथी हे पलाईन  वेब पोटल त ार स 

व नागर कांचे त ार स अनुस न व थाप य वषयक कामे करणे. 
वषय .१२६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73(ड) नुसार अवलोकनाथ 

ठेवावया या वकास कामांबाबत 
वषय .१२७) भाग .२३ मधील तापक र चौक ते पवारनगर २ पयत या २४ मी. ड .पी. 

र याचे सुशोिभकरण ईको फडली प दतीने करण.े  
वषय .१२८) भाग .६ मधील महादेवनगर, देकरव ती प रसरात र याचे डांबर करण करण.े 
वषय .१२९) भाग .६ मधील च पाणी वसाहत व प रसरात र याचे डांबर करण करणे. 
वषय .१३०) भाग .६ मधील धावडेव ती प रसरात र याचे डांबर करण करणे. 
वषय .१३१) भाग .६ मधील सदगु नगर लांडगेव ती प रसरात र याचे डांबर करण करण.े 
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वषय .१३२) िश ण वभागातील आ ण थिमक शाळांतील ंटर व संगणक यं णा देखभाल  
दु तीसाठ  म.ेमोनाच टे नोलॉजी (पुणे) ा.िल. यांची िनयु  करणेबाबत. 

वषय .१३३) मनपा या ाथिमक मा यिमक शाळा तसेच दोन औ ोिगक िश ण क  येथील 
इमारती व प रसराची दैनं दन साफसफाई करणेबाबत.  

वषय .१३४) पंपर  िचंचवड मनपाचे अ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार   
प दतीने साफसफाई व चोकअप काढणेबाबत.  

वषय .१३५) भाग .३२ मधील ीकृ ण मं दर ते बँक ऑफ महारा  ते सांगवी फाटा पयत 
व प रसरातील र ते अ याधुिनक प दतीने वकसीत करण.े 

वषय .१३६) भाग .३१ नमदा गाडन कॉनर ते माकन चौकापयत व प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने वकसीत करण.े 

वषय .१३७) भाग .३१ मधील ीमुत  कॉनर ते रामकृ ण मंगल कायालय (भ  हॉ पटल) 
पयत व प रसरातील र ते अ याधुिनक प दतीने वकसीत करणे. 

वषय .१३८) िन वदा .११/३/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत. 
वषय .१३९) िन वदा .११/२/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत. 
वषय .१४०) मनपाचे ग े ीय कायालयांतगत न याने होणा-या व वध व ुत वषयक कामे 

करणेकामी स लागार िनयु  करणेबाबत. 
वषय .१४१) दापोड  िनगड  बीआरट एस कॅ रडॉरवर ल भ  श  चौकात ेड सेपरेटर व 

उडडाणपुल बांधणे कामात अडथळा ठरणारे EHV पायलॉन/टॉवर लाईन िशफट 
करण.े  

वषय .१४२) मनपाचे ड े ीय कायालयांतगत न याने होणा-या व वध व ुत वषयक कामे 
करणेकामी स लागार िनयु  करणेबाबत. 

वषय .१४३) औंध रावेत र यावर ल साईचौक येथील पुलास बाधा करणार  अित उ चदाब 
(132 KV) वीज वाह नी हल वणे या कामाचे र हे यु लॉसची र कम महापारेशन 
कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेबाबत. 

वषय .१४४) पद यु र िश ण सं थेक रता व ा याकडून आकार यात येणा-या िश ण शु का 
बाबत. 

वषय .१४५) न वन भाग .२७ येथे व वध र ते काँ ट करण करण.े 
वषय .१४६) भाग .२५ वाकड काळाखडक ते वाकड पोलीस टेशनकडे जाणारा वकास 

आराखडयातील २४ मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करण.े 
वषय .१४७) भाग .२ मधील ड .पी.व नॉन ड .पी. र ते वकसीत करणे. 
वषय .१४८) भाग .१६ रावेत भागातील रावेत गावठाण शाळा ते समीर लॉ स पयतचा १८ 

मी. ड .पी. र ता व इतर र ते वकिसत करणे. 
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वषय .१४९) गहुंजे ह  लगतचे ड .पी.र यापासून देहूरोड र यापयत लेखाफाम या बाजूला 
ए स ेस हायवे लगतचा १२.०० मी चा र ता वकिसत करणे.   

वषय .१५०) भाग .१६ मधील कवळे भागातील समीर लॉ स ते मुकाई चौकापयत १८.०० 
मी ं द ड .पी.र ता व इतर र ते वकिसत करणे.   

वषय .१५१) भाग .१६ वकासनगर मामुड  येथील देहूरोड कॉ टॉ मट कडून नाहरकत 
माणप  आलेले र ते व इतर र ते वकिसत करणे.   

वषय .१५२) भाग .१७ म ये िशवनगर , वा हेकरवाड  व भ डवेव ती भागात र याचे 
कॉ ं ट करण करण.े 

वषय .१५३) र टन कॉलनी अंतगत र यांचे यु.ट .ड य.ुट . प दतीने कॉ ं ट करण करण.े 
वषय .१५४) भाग .१८ मधील केशवनगर, तानाजीनगर  भागातील अंतगत र यांचे 

कॉ ं ट करण करण.े 
वषय .१५५) भाग .२१ दळवीनगर येथे वरंगुळा क  बांधणे. 
वषय .१५६) भाग .२५ वाकड गावठाणातील र ते िसमट कॉ ं टचे करण.े 
वषय .१५७) भाग .२९ पंपळेगुरव येथील वैदुव ती, आनेदनगर, गणेशनगर इ. भागातील 

र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे.  
वषय .१५८) पंपळेगुरव भाग .२९ ल मीनगर, भालेकरनगर, तुळजाभवानीनगर, िभमाशंकर 

कॉलनी, गंगो ीनगर प रसरातील र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 
वषय .१५९) िनगड -दापोड  मागाचे डांबर करण व सबवेची रंगसफेद  व सुशोिभकरण करण.े  
वषय .१६०) िन वदा नोट स .४/४०-२०१८-१९ मधील अ. .२७ चे कामाचा करारनामा करणेस 

मा यता देणे.  
वषय .१६१) िन वदा नोट स .३/१३-२०१८-१९ मधील अ. .३ चे कामाचा करारनामा करणेस 

मा यता देणे.  
वषय .१६२) च-होली मैला शु द करण क ा अतंगत भाग .३ पठारे मळा बुरडेव ती इ. 

भागात मलिन:सारण निलका टाकण.े 
वषय .१६३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय कायालया ह तील मलिन:सारण 

निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प दतीने करण.े 
वषय .१६४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय कायालया ह तील मलिन:सारण 

निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प दतीने करण.े 
वषय .१६५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका इ े ीय कायालया ह तील मलिन:सारण 

निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प दतीने करण.े 
वषय .१६६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालया ह तील मलिन:सारण 

निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प दतीने करण.े 
वषय .१६७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालया ह तील मलिन:सारण 

निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प दतीने करण.े 
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वषय .१६८) . .२५ वाकड येथील भुजबळ व तीमधुन वाकडकर व ती माग भुमकर व ती 
येथील हंजवड कडे एम.ड .आर.३१ र याला जोडणारा ३०.०० मी र ता वकसीत 
करण.े  

वषय .१६९) िन वदा .२१/१/२०१८-१९ चे कामाचा करारनाम करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१७०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागासाठ  फिनचर खरेद बाबत. – 

मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव 
वषय .१७१) ा.रामकृ ण मोरे ना यगृह दैनं दन साफ सफाईबाबत – मा.सागर आंगोळकर, 

मा. वकास डोळस यांचा ताव 
वषय .१७२) पंत धान आवास योजने अंतगत क पा क रता जलिन:सारण वषयक कामे 

करणेकामी स लगाराची नेमणूक करणेबाबत.- मा. वकास डोळस, मा.राज  गावडे 
यांचा ताव.   

वषय .१७३) िन वदा नोट स .१/२०१२-१३ बाबत. – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे 
यांचा ताव 

वषय .१७४) शालेय सा ह य खरेद बाबत. – मा.सागर आंगोळकर, मा. वकास डोळस यांचा 
ताव 

वषय .१७५) िन वदा .५/२०१४-१५ वाढ व खचाबाबत.- मा. वकास डोळस, मा.राज  गावडे 
यांचा ताव 

वषय .१७६) महा मा योतीराव फुले व भारतर  डॉ.बाबसाहेब आंबडेकर बोधनपव 
काय माचे आयोजना क रता येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. – 
मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव  

वषय .१७७) महापािलके या मा यिमक शाळेतील व ाथाना शालेय गणवेश, पीट  गणवेश व 
वेटस पुरवठा करणेबाबत.- मा. वकास डोळस, मा.राज  गावडे यांचा ताव 

वषय .१७८) महापािलके या ाथिमक शाळेतील इय ा बालवाड  ते ८ वी या व ाथाना 
शालेय गणवेश, पीट  गणवेश व वेटस पुरवठा करणेबाबत.- मा. वकास डोळस, 
मा.राज  गावडे यांचा ताव 

वषय .१७९) मानधनावर नेमणूक करणेबाबत – मा.अिमत गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा 
ताव 

वषय .१८०) दवाखाने/ णालयांसाठ  औषध/ सा ह य खरेद बाबत.- मा.राजू िमसाळ, 
मा.अिमत गावडे यांचा ताव 

वषय .१८१) नवनगर वकास ािधकरणाकडून ता यात आलेले उ ाने देखभाल करणे.- 
मा.अिमत गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव 

वषय .१८२) िमिलटर  डेअर  फॉम पंपर  येथे वन वकास महामंडळ यांचेकडून वृ ारोपन 
करणेबाबत.- मा.अिमत गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव 
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वषय .१८३) िचखली येथील भाजीमंडईचा िललाव र  करणेबाबत. – मा. वकास डोळस, 
मा.राज  गावडे यांचा ताव 

वषय .१८४) घंडागाड  कमचा-यां या पगाराबाबत.- मा. वलास म डगेर , मा.राजू िमसाळ यांचा 
ताव 

वषय .१८५) संत रो हदास सां कृितक भवन ११ म ह या या भाडेकरारावर देणेबाबत. – 
मा. वलास म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव 

वषय .१८६) वाकड भाग .२६ येथील भाजी मंडई िललावाबाबत – मा. वलास म डगेर , 
मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव 

वषय .१८७) मनपाचे पयावरण सं कार उ ान व आयुव दक वन औषधी उ ान येथे 
जनजागृतीसाठ  शालेय सहलींचे आयोजनाबाबत. – मा.राज  गावडे, मा. ा 
खानोलकर यांचा ताव  

वषय .१८८) मनपाचे उ ानांम ये जनजागृतीसाठ  जैव वधता मा हतीफलक बस वणेबाबत –
मा.राज  गावडे, मा. ा खानोलकर यांचा ताव  

वषय .१८९)  मा. थायी सिमती सभे या आयोजनाबाबत – मा. वलास म डगेर , मा.राज  
गावडे यांचा ताव. 

-------- 
     
      द.२१/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०४) 
   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
ठराव मांक - ४५१२                               वषय मांक – ०१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय, आरो य 

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब ेआ/५/का व/६०/२०१९ द.३१/०१/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 ब े ीय, आरो य वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ चा मंजुर दर मोशी 
डेपोसाठ  र. .५,१३०/- व भोसर  डेपोसाठ  र. .४,९००/- या वकृत दरानुसार मे.द न म हला 
आधार रोजगार सं थेन ेकाम करणेची तयार  दश वलेने यांचेकडून कचरा गोळा करणे व वाहतूक 
क न कचरा थानांतरण क  भोसर  व मोशी येथील डेपोत टाकणे या कामाची मुदत 
द.३१/१२/१८ रोजी संपलेने व नवीन िन वदा काढ याचे कामकाज आरो य मु य कायालयामाफत 
चालू असलेने पुढ ल मुदतवाढ द.०१/०१/२०१९ ते ३०/०६/२०१९ पयत अथवा नवीन 
िन वदा या पुण होईपयत या पैक  थम येणा-या कालावधीपयत अितर  १ टपर वाहन २ 
खेपा करणेसाठ या र. .९,२३,४००/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार चारशे फ ) अपे ीत 
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
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करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४५१३                               वषय मांक – ०२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२०/२०१९ द.१३/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३५/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
िचंचवड उप वभागा अंतगत देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ मे.र वं  क शन 
िन वदा र. .२५,६२,११०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख बास  हजार एकशे दहा फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा र. .२५,६२,११०/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२५,६२,११०/- पे ा 
२७.९२% कमी हणजेच र. .१८,४६,७६८/- + रॉय ट ची र कम .०/-, मटेर अल टे टंग 
चाजस र. .०/- = एकूण र. .१८,४६,७६८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस 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 यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५१४                               वषय मांक – ०३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/११७/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/03-2018-19 अ वये नवीन भाग 
.27 रहाटणी येथील मनपा शाळेचे नुतणीकरण करणेकामी म.े ीगणेश क शन  

िन.र. .37,65,209/- (अ र  र. .सदतीस लाख, पास  हजार दोनशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,42,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,42,189/- पे ा 11.5% कमी हणजेच 

र. .33,11,837/-+रॉय ट  चाजस र. .2,120/-, मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,900/-=एकुण 
र. .33,34,857/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५१५                               वषय मांक – ०४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयुक यांचे प  . था/िन/ड-मु य/८९/२०१९ द.०२/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयुक यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70-10-2018-19 अ वये . .26 क पटे व ती 
मशानभूमी येथे गॅ बयन वॉल बांधणे व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक काम े करणेकामी 

मे.सोनाली टोन वार  िन.र. .2,49,00,720/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणप नास लाख सातशे 
वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,48,18,534/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,48,18,534/- पे ा 
12.21% कमी हणजेच र. .2,17,88,191/- + रॉय ट  चाजस र. .56,536/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .25,650/- = एकुण र. .2,18,70,377/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५१६                               वषय मांक – ०५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – आरो य मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयुक यांचे प  .आमुका/२/का व/८७६/२०१८ द.२६/११/२०१८ 

       वषय – दररोज १०० कलो पे ा जा त कचरा िनमाण करणा-या लक वे ट जनरेटर   

              यांचेकडून घनकचरा यव थापना उपभो ा शु क िन त करणे व आकारणी   

              करणेस मा यता िमळणेबाबत.   

वषय .५ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  

ठराव मांक - ४५१७                               वषय मांक – ०६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – मा हती व तं ान  

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

संदभ – मा.महापािलका आयुक यांचे प  .मातं व/२/का व/०३/२०१९ द.०८/०१/२०१९ 

       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शहर प रवतन कायालयाअंतगत Citizen  

               Engagement Programs and Social Media Campaigns चे कामकाज भावीपण े  
               राब वणेकामी Social Media Expert हणून त  य ची नेमणुक करणेबाबत. 

वषय .६ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
ठराव मांक - ४५१८                               वषय मांक – ०७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – भूिम आ ण जंदगी  

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयुक यांचे प  .भू ज/२/का व/२७/२०१९ द.११/०१/२०१९ 

       वषय - मौजे सांगवी स.नं.९ पैक  मनपा इमारत तळ मज यावर ल १३ यापार  गाळे   
              या गा यांपैक  गाळा .१ ते ४ बाबत. 

वषय .७ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
ठराव मांक - ४५१९                               वषय मांक – ०८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२४/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३४/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
से. .२९ येथील टाक व न पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेचे प रचालन करणे व देखभाल 
दु ती करणकेामी मे. दलीप व ठल नाणेकर यांची िन वदा र. .४९,२१,२३९/- (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख एकवीस हजार दोनशे एकोणचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 
चाजस वगळून िन वदा र. .४९,२१,२३९/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४९,२१,२३९/- पे ा २७.००% कमी हणजेच र. .३५,९२,५०४/- + 
रॉय ट ची र कम .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .३५,९२,५०४/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा 
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कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत 
वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव माकं - ४५२०                               वषय मांक – ०९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२३/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२१/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 
दापोड  जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीचे कामे करणकेामी मे. दलीप व ठल 
नाणेकर यांची िन वदा र. .४१,८०,९०६/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ऐंशी हजार नऊशे सहा 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा र. .४१,७९,६७०/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४१,७९,६७०/- पे ा 
२२.००% कमी हणजेच र. .३२,६०,१४२/- + रॉय ट ची र. .१,२३६/-, मटेर अल टे टंग चाजस 
र. .०/- = एकूण र. .३२,६१,३७८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) 
ि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 या याबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५२१                               वषय मांक – १० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२२/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३२/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
ेमलोक पाक उप वभागा अंतगत प रसरातील जल े ाचे दैनं दन प रचालन करणे व पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी  मे.शुभम उ ोग  यांची िन वदा र. .३१,३३,४२७/- 
(अ र  र. .एकतीस लाख तेहतीस हजार चारशे स ावीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल 
टे टंग चाजस वगळून िन वदा र. .३१,३३,४२७/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३१,३३,४२७/- पे ा २२.००% कमी हणजेच 

र. .२४,४४,०७३/- + रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण 
र. .२४,४४,०७३/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तुत वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५२२                               वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२१/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२५/२०१८-१९ अ वय ेसन २०१८-१९ साठ  
स.नं.९६ रावेत गायरान, मामुड  उप वभागा अंतगत पाणीपुवठा होणा-या वतरण यव थेचे 
प रचालन करणे व देखभाल दु ती करणकेामी मे. ी बापदेव महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत यांची िन वदा र. .४९,९७,९९५/-(अ र  र. .एकोणप नास लाख स या नव हजार 
नऊश े पं या नव फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा 
र. .४९,९७,७१५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .४९,९७,७१५/- पे ा सुधा रत ११.००% कमी हणजेच र. .४४,४७,९६६/- + 
रॉय ट ची र. .२८०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/-=एकूण र. .४४,४८,२४६/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या/ मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत 
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वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५२३                               वषय मांक – १२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२५/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२२/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
थेरगाव येथील जल े ांम ये पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेचे प रचालन करणे व देखभाल 
दु ती करणकेामी मे.गु जी इ ा चर ा. िल. यांची िन वदा र. .७५,२१,४००/- (अ र  
र. .पं याह र लाख एकवीस हजार चारशे फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
वगळून िन वदा र कम .७५,२०,१८१/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७५,२०,१८१/- पे ा १३.००% कमी हणजेच र. .६५,४२,५५७/- 
+ रॉय ट ची र. .१,२१९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .६५,४३,७७६/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या/मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत 
वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५२४                               वषय मांक – १३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२६/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३१/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ कर ता 
ताथवडे, पुनावळे, काळा खडक जल ेञाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची कामे करणकेामी 
मे.गु जी इ ा चर ा. िल. यांची िन वदा र. .६२,४७,०३९/- (अ र  र. .बास  लाख 
स ेचाळ स हजार एकोणचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून 
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र. .६२,४७,०३९/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .६२,४७,०३९/- पे ा ११.००% कमी हणजेच र. .५५,५९,८६४/- + रॉय ट ची 
र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .५५,५९,८६४/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/ 
मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झाललेी 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत वषयातील कामकाज 
द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५२५                               वषय मांक – १४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२७/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२४/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
ए ो पा याची टाक  व प रसरातील जल े ाचे दैन दन प रचलन करणे व पाणी पुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा र. .५८,६५,४९४/- (अ र  
र. .अ ठाव न लाख, पास  हजार, चारशे चौ-या णव फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 
चाजस वगळून र. .५८,६४,२५८/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५८,६४,२५८/- पे ा ३४.००% कमी हणजेच र. .३८,७०,४१०/- + 
रॉय ट ची र. .१,२३६/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .३८,७१,६४६/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या/मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत 
वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४५२६                               वषय मांक – १५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२८/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/६/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ कर ता 
पंपळे िनलख-क पटे व ती जल े ांचे प रचालन करणे व देखभाल दु ती करणकेामी मे.शुभम 
उ ोग यांची िन वदा र. .६२,७०,८९९/- (अ र  र. .बास  लाख, स र हजार, आठशे न या नव 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .६२,६९,६८०/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .६२,६९,६८०/- पे ा 
३०.००% कमी हणजेच र. .४३,८८,७७६/- + रॉय ट  चाजस र. .१,२१९/-, मटेर अल टे टंग 
चाजस र. .०/- = एकूण र. .४३,८९,९९५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/मनु यबळा या 
(प रचालनासाठ ) ि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 
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत वषयातील कामकाज 
द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५२७                               वषय मांक – १६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४२९/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२३/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
पंपर  येथील अशोक िथएटर टाक  व नवमहारा  व ालय टाक वर ल पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची कामकेामी मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा 
र. .७५,१३,८२४/- (अ र  र. . पं याह र लाख, तेरा हजार, आठशे चोवीस फ ) मधून रॉय ट  
व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून र. .७५,१३,५२५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७५,१३,५२५/- पे ा १२.००% कमी 
हणजेच र. .६६,११,९०२/- + रॉय ट  चाजस र. .२९९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = 

एकूण र. .६६,१२,२०१/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तुत वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५२८                               वषय मांक – १७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४३०/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१३/१/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 
पंपळे सौदागर जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीचे काम करणकेामी मे.शुभम उ ोग 
यांची िन वदा र. .७४,९७,५३४/- (अ र  र. .चौ–याह र लाख, स या णव हजार, पाचशे चौतीस 
फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .७४,९६,०७७/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७४,९६,०७७/- पे ा 
२०.००% कमी हणजेच र. .५९,९६,८६१/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४५७/-, मटेर अल टे टंग 
चाजस र. .०/- = एकूण र. .५९,९८,३१८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 

भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/मनु यबळा या 
(प रचालनासाठ ) ि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 
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत वषयातील कामकाज 
द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५२९                               वषय मांक – १८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४३१/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/१२/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
ल मणनगर व गणेशनगर येथील टाक व न पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेचे प रचालन 
करणे व देखभाल दु ती करणकेामी मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा र. .७५,२१,३१८/- (अ र  
र. .पं याह र लाख, एकवीस हजार तीनशे अठरा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 
चाजस वगळून र. .७५,२०,०९९/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७५,२०,०९९/- पे ा ३०.००% कमी हणजेच र. .५२,६४,०६९/- + 
रॉय ट  चाजस र. .१,२१९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/-= एकूण र. .५२,६५,२८८/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या/मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) िनधार त केले या बसेीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत 
वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५३०                               वषय मांक – १९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४३२/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/१९/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 
सागंवी जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे.सागर क शन 
िन वदा र. .८३,४६,०४०/- (अ र  र. . याऐंशी लाख, शेहचाळ स हजार, चाळ स फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .८३,४४,५८३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .८३,४४,५८३/- पे ा २९.००% कमी 
हणजेच र. .५९,२४,६५३/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४५७/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 

= एकूण र. .५९,२६,११०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तुत वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  

 
ठराव मांक - ४५३१                               वषय मांक – २० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४३३/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/२०/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
ीनगर टाक व न पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेचे प रचालन करणे व देखभाल दु ती 

करणकेामी मे.सागर क शन यांची िन वदा र. .५६,२७,२४९/- (अ र  र. .छ पन लाख, 
स ावीस हजार, दोनशे एकोणप नास फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून 
र. .५६,२६,०१३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .५६,२६,०१३/- पे ा सुधा रत १२.००% कमी हणजेच र. .४९,५०,८९१/- + 
रॉय ट  चाजस र. .१,२३६/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४९,५२,१२७/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व 

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

कलमानुसार मटेर यल या/ मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तुत वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५३२                               वषय मांक – २१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४३४/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/८/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
काळेवाड , वजयनगर उप वभागा अंतगत पाणीपुरवठा होणा-या वतरण यव थेचे प रचालन करणे 
व देखभाल दु ती करणकेामी मे.सागर क शन यांची िन वदा र. .५०,२०,३९९/- (अ र  
र. . प नास लाख, वीस हजार, तीनशे न या नव फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 
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चाजस वगळून र. .५०,१९,१८०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५०,१९,१८०/- पे ा सुधा रत १२.००% कमी हणजेच र. .४४,१६,८७८/- 
+ रॉय ट  चाजस र. .१,२१९/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४४,१८,०९७/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तुत वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५३३                               वषय मांक – २२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४३५/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/७/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 
वाकड, भगवान नगर जल े ाचे प रचलन करणे व देखभाल दु तीची काम ेकरणकेामी मे. सागर 
क शन यांची िन वदा र. .६२,७०,८९९/- (अ र  र. .बास  लाख, स र हजार, आठशे 
न या नव फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .६२,६९,६८०/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .६२,६९,६८०/- 
पे ा २३.००% कमी हणजेच र. .४८,२७,६५३/- + रॉय ट  चाजस र. .१,२१९/-, मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४८,२८,८७२/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/ 
मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत वषयातील कामकाज 
द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४५३४                               वषय मांक – २३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४३६/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/१६/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ क रता 
पंपळे गुरव जल े ाचे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची काम ेकरणकेामी मे. दलीप व ठल 
नाणेकर यांची िन वदा र. .७४,९९,४०७/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख, न यानव हजार, चारशे 
सात फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .७४,९७,९५०/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .७४,९७,९५०/- पे ा 
२७.००% कमी हणजेच र. .५४,७३,५०३/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४५७/-, मटेर अल टे टंग 
चाजस र. .०/- = एकूण र. .५४,७४,९६०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या/ मनु यबळा या 
(प रचालनासाठ ) ि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 
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत वषयातील कामकाज 
द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५३५                               वषय मांक – २४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४३७/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३३/२०१८-१९ अ वये सन २०१८-१९ साठ  
बजलीनगर उप वभागा अंतगत प रसरातील जल ेञाचे दैनं दन प रचालन करणे व पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे. दलीप व ठल नाणेकर यांची िन वदा 
र. .५६,६१,३०४/- (अ र  र. .छ पन लाख, एकस  हजार, तीनशे चार फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .५६,६१,३०४/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५६,६१,३०४/- पे ा २७.००% कमी हणजेच 

र. .४१,३२,७५१/- + रॉय ट  चाजस र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण 
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र. .४१,३२,७५१/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या /मनु यबळा या (प रचालनासाठ ) ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तुत वषयातील कामकाज द.१/३/२०१९ पासून सु  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५३६                               वषय मांक – २५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – फ े ीय, पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ ेका/पाप/ु१/का व/९३/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       “फ” े य कायालय अंतगत सन २०१७-१८ साठ  कृ णानगर व इतर ठकाणी हॉ ह 
ऑपरेशनकर ता मजुर कमचार  पुर वणे” या कामाचा आदेश ठेकेदार म.ेसमीप स हसेस यांना 
 दनांक २१/०७/२०१८ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच 
द.२०/०७/२०१९ पयत आहे. सदरचे काम मुदतीत आहे. तसेच कामास मुळ शास कय मा यता 
र. .२६,००,०००/- एवढ  आहे. यानंतर सदर कामास र. .१६,७९,७१५/- या खचास मा. थायी 
सिमती ठराव .३५८१ द.०५/११/२०१८ अ वये मा यता घे यात आलेली आहे. सदर काम ५०% 
पूण झालेले आहे. कामगार क याण वभाग यांचे मा.आयु  यांचेकडून देणेत आलेले आदेश 
मांक:काक/०३/ का व/१५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ अ वये कं ाटदारामाफत नेमणेत असले या 

कं ाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन िन त करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने 
सदर कामातील अकुशल/अधकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक या वभागाकडून तयार 
करणेत आला असुन सदर वेतन दरामधील फरकाची देय र. .२४,४५,४९१/- एवढ  येत अस याने 
सदर कामास सुधा रत शासक य मा यता यावी लागत आहे. यानुसार सदर कामाची वाढ व 
खचासह सुधा रत र. .५७,९७,३९७/- एवढ  येत आहे. वर ल बाबींचा वचार करता िन वदा मांक 

२६/२/२०१७-१८ म ये होणारा वाढ व खच र. .२४,४५,४९१/- सह एकुण र. .५७,९७,३९७/- 
(अ र  र. .स ाव न लाख, स या णव हजार, ितनशे स या णव फ ) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 



25 
 

 

ठराव मांक - ४५३७                               वषय मांक – २६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – अ े ीय, पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/पाप/ु८/का व/६/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       अ े य कायालय अंतगत सन २०१७-१८ साठ  टँकर ाय हर व जल े  .अ/७ साठ  
खंडोबामाळ उंच पा या या टा याव न पाणीपुरवठा यव थापन करणेक रता मजूर कमचार  
पुर वणे या कामाचा आदेश ठेकेदार बापदेव महाराज वयंरोजगार सहकार  सं था मया. यांना 
 द.०७/१२/२०१८ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हन े हणजेच 
द.०६/१२/२०१९ पयत आहे. कामगार क याण वभागाकड ल आदेश 
मांक:काक/०३/का व/१५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ अ वये कं ाटदारामाफत नेमणेत असले या 

कं ाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन िन त करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने 
सदर कामातील अधकुशल/अकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरकाची देय र. .१३,१४,५८१/- 
एवढ  येत अस याने सदर कामास सुधा रत शास कय मा यता यावी लागत आहे. यानुसार 
सदर कामाची सुधा रत र. .३५,६२,७८०/- एवढ  येत आहे. वर ल बाबींचा वचार करता िन वदा 
मांक २६/४-२०१७-१८ म य े होणारा वाढ व खच र. .१३,१४,५८१/- सह एकुण 

र. .३५,६२,७८०/- (अ र  र. .प तीस लाख, बास  हजार, सातशे ऐशंी फ ) चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५३८                               वषय मांक – २७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – अ े ीय, पाणीपुरवठा  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/पाप/ु८/का व/५/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       “अ” े य कायालय अंतगत सन २०१६-१७ साठ  उंच पा या या टाक व न यव थापन 
करणेकर ता मजूर कमचार  पुर वण”े या कामाचा आदेश ठेकेदार बापदेव महाराज वयंरोजगार 
सहकार  सं था मया. यांना  द.०५/१०/२०१७ रोजी देणेत आला आहे. यापुव  सदरचे कामास 
द.०४/०४/२०१९ पयत मुदतवाढ घेणेत आलेली आहे. तसेच कामास मुळ शास कय मा यता 
र. .३४,५०,०००/- एवढ  आहे. यानंतर सदर कामास र. .१०,५८,४०५/- या वाढ व खचासह 
सुधा रत खच र. .३१,७६,७३८/- सह मा. थायी सिमती ठराव मांक २६७० द.१६/५/२०१८ 
अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर काम स थतीत १०० ट के पुण झालेले आहे. 
कामगार क याण वभागाकड ल आदेश मांक:काक/०३/का व/ १५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ 
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अ वये कं ाटदारामाफत नेमणेत असले या कं ाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन 
िन त करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने कं ाटदारामाफत पुर वणेत आले या कुशल/अकुशल 
कामगारां या वेतन दरामधील फरक र. .११,९३,०१५/- एवढा येत अस याने सदर कामास सुधा रत 

शास कय मा यता यावी लागत आहे. यानुसार सदर कामाची सुधा रत र. .४६,३१,०४३/- 
एवढ  येत आहे वर ल बाबींचा वचार करता िन वदा माकं १७/४/२०१६-१७ म ये होणारा वाढ व 
खच र. .११,९३,०१५/- सह एकुण र. .४६,३१,०४३/- (अ र  र. .सेहेचाळ स लाख, एकतीस 
हजार, ेचाळ स फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५३९                               वषय मांक – २८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय, थाप य  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब /ेलेखा/९/का व/३८/२०१९ द.१५/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5-2-2018-2019 अ वये 
भाग .१६ मधील संडास मुता-यांची व छता अिभयानांतगत दु ती करणकेामी म.ेवाहेगु  

क श स िन वदा र. .8,39,239/- (अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे 
एकोणचाळ स फ ) मधुन राँय ट  व मटे रयल टे ट ंग वगळुन र. .8,06,511/- पे ा -30.30% 

कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ४५४०                               वषय मांक – २९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. ा खानोलकर  

संदभ – मा.सह आयु  यांचे प  .मभा/ं५/का व/२०६/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.सह आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून - 
       मनपाचे शासन वभाग, िश ण मंडळ व वदयुत वभागासाठ  आव यक २० के ह ए 

युपीएस खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus वर ऑनलाईन Bid 

Number GEM/2018/B/96604 अ वये ऑनलाईन दर माग व यात आले होते. यानुसार तेवीस 
 बडरकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  दरप काम ये M/s.Rs Power Systems  Private 

Limited, Jaipur, Rajasthan- 302018 यांचे मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक २० के ह ए 
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online UPS खरेद  करणेकामी एकुण एक बाब (०३ नग) सा ह याचे दर र. .७,०६,३७१/-चे 
लघु म ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कम ेपे ा ४४.६०% ने कमी आहे. 

तूतकामी केले या सं वदेची अवलोकन करणेत येत आहे. तसेच तुत वषयात नमूद केले या 
दरप का माणे मे. M/s.Rs Power Systems  Private Limited, Jaipur, Rajasthan- 302018 यांचे 
कडून नगरसिचव वभागासाठ  सु दा (20KVA) Online UPS खरेद  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५४१                               वषय मांक – ३० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – मु य लेखा प र ण  

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/३०/२०१९ द.१६/०२/२०१९ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माण े

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०४.०२.२०१९  ते  द.१०.०२.२०१९ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/३०/२०१९ द.१६/०२/२०१९ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ४५४२                               वषय मांक – ३१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य फ मु यालय  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/का व/११०/१९ द.२०/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

       मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 4) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ४५४३                               वषय मांक – ३२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ह े ीय   

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ह ेका/लेखा/का व/११५/१९ द.२०/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 22) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ४५४४                               वषय मांक – ३३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ग े ीय   

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ग ेका/िन-३/का व/१३३/१९ द.२०/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा कामां या 
सोबतचे प   अ मधील (1 ते 27) ि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 अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ४५४५                               वषय मांक – ३४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य अ मु यालय   

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयतंा यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/२०२/१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 7) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ४५४६                               वषय मांक – ३५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – इ े ीय जलिन:सारण   

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ ेका/जिन/का व/१०३२/३३/१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
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      पंपर  िचंचवड म.न.पा. चे इ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे चे काम मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन 
ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर 

िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. 
यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 

सिमती या मा यतेचे मुदतवाढ देणेत येईल या माणे अट  व शत म य े नमुद करणेत आलेले 
आहे. यानुसार सदर या िन वदेस मा. थायी सिमतीचे ठराव .१३९९०, द.०८/१२/२०१५ अ वये 
मंजूर  िमळाली आहे. मा. थायी सिमती ठरावनुसार सदर कामास एक वष कालावधीसाठ  िन वदा 
र. .१,०५,५०,२६८/- साठ  १% कमी या दराने हणजेच र. .१,०४,४४,७६५/- इत या खचास 
मा यता िमळाली आहे. ठेकेदार म.ेआयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन ा. िल. यांनी सदरचे 
काम समाधानकारक र या पुण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल ५ पैक  
दुस-या व ितस-या वषाकर ता अनु मे ठराव .१९४७६, द.२३/१२/२०१६ व ठराव .२५७६, 

द.१८/०४/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. स थतीत तृतीय वषाची मुदत पुण होत 
अस याने पुढ ल १ वषाकर ता (चतुथ वष) मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. तसेच 
सदर कामातील मुळ िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट .४ नुसार २ वषानंतर पुढ ल येक 
वषासाठ  िन वदा दारात १०% वाढ क न देणेची तरतुद आहे. तृतीय वषा क रता डझेल व लेबरचे 
यावेळचे दर व िन वदा भरले यावेळचे दर यांची तुलना क न िन वदा अट  व शत  माणे 

ठेकेदार यांना तृतीय वषा क रता १०% दरवाढ देणेत आली होती. चौ या वषासाठ  स या चालु 
असलेले डझेल व लेबरचे दर व िन वदा भरल े यावेळचे दर याची तुलना करता '' प  ब" माणे 
िन वदा वकृती यो य दर २५.१६% इतका जा त येत आहे. सदरचा वाढ व दर पाहता िन वदा 
अट  व शत  माणे ठेकेदार यांना पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  तृतीय वषापे ा १०% दरवाढ देणेस 
हरकत वाटत नाह . यानुसार पुढ ल एक वष कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना १०% दरवाढ देऊन 
र. .१,२६,६०,३२२/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख साठ हजार तीनशे बावीस फ ) पयत 
काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५४७                               वषय मांक – ३६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – क भाग, पाणीपुरवठा   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क /पाप/ुमु य/का व/५१/१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
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        क मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ साठ  क भाग कासारवाड  उप वभागातील 

टा यांनव न पाणीपुरवठा कर यासाठ  मजूर पुर वणकेामी आदेश ठेकेदार  मे.भारतीय म हला 
वयंमरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांना द.३१/१०/२०१७ रोजी देणेत आला आहे. 

सदर कामाची मूळ मुदत १८ म हने हणजेच द.३०/०४/२०१९ पयत आहे. सदर कामाम ये 
नेह नगर, पा याची टाक , टे डअम पा याची टाक  व प रसर, संत तुकारामनगर पा याची टाक  व 
प रसर कासारवाड  व फुगेवाड  प रसर, गवळ माथा प रसर, फुलेनगर इ याद  प रसराचा समावेश 
होतो. कं ाट ारामाफत पुर वणेत आले या अकुशल/अधकुशल कामागारां या वेतन दरामधील फरक 
र. .५९,९३,७८१/- एवढा तसेच सदर कामास २ म हने वाढ व मुदत वाढ यावी लागणार असलेने 
अकुशल/अधकुशल कामगारांचा खच र. .१,३८,८०५/- एवढा येत अस याने सदर कामास पु हा 
सुधा रत शासक य मा यता यावी लागत आहे. यानुसार सदर कामाची शासक य मा यता 
र. .१,००,००,०००/- असुन वा त वक खच र. .१,१०,१९,२२२/- + अकुशल /अधकुशल 
कामगारां या वेतन दरामधील फरक र. .५१,८१,३७९/- + २ म हने मुदत वाढ यावयाची असलेने 
अकुशल/अधकुशल कामगारांचे वेतन र. .२१,०५,५४७/- एवढ  येत असुन सुधा रत अंदाजप कात 

सदरची तरतुद ठेवणेत आली आहे. कामगार क याण वभाग यांचे मा.आयु  यांचे कडून देणेत 
आलेले आदेश .काक/०६/का व/६०/२०१७, द.३०/१२/२०१७ अ वय े कंञाटदारामाफत नेमणेत 
आले या कंञाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन दर िन त करणेत आलेले आहे. 
या अनुषंगाने सदर कामातील अकुशल/अधकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक या 
वभागाकडुन तयार करणेत आला असुन सदर वेतन दरामधील फरकाची देयक (र. .१,८३,०६,१४७ 

– १,००,००,००० = ८३,०६,१४७) एवढ  येत आहे. या वभागाकडून वेतन दरामधील फरकाचा त ा 
तावातच नमूद माण ेतयार करणेत आला अस.े कंञाट दारामाफत पुर वणेत आले या कंञाट  

कामगारांचे वेतन दरामधील फरक र. .८३,०६,१४७/- एवढा येत आहे. स थतीत नवीन दैनं दन 
प रचालन करणे या कामाची िन वदा नुकतीच िस  कर यात येत असुन नवीन कामाचा आदेश 
अंदाजे १ जुल,ै२०१९ ला देता येवु शकेल. तसेच सदर कामास २ म हने वाढ व मुदत वाढ यावी 
लागणार आहे. यामुळे कंञाट  कामगारांचे वेतन दरामधील फरक र. .५१,८१,३७९/- व मे आ ण 
जुन २०१९ मधील कमचार  वेतन र. .२१,०५,५४७/- असे एकुण र. .८३,०६,१४७/- एवढा वाढ व 

खच होणार आहे. कं ाटमाफत पुर व यात आले या कं ाट  कामगारांचे वेतन दरामधील फरक 
आ ण दनांक ३०/६/२०१९ पयत मुदतवाढ असलेने एकूण र. .८३,०६,१४७/- सह एकुण 
र. .१,८३,०६,१४७/- ( हणजेच १,८४,००,०००/-) या रकमेस मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४५४८                               वषय मांक – ३७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – इ भाग, पाणीपुरवठा   

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ /पाप/ुमु य/का व/५०/१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       इ मु यालय अंतगत सन २०१७-१८ साठ  इ भागातील व वध टा यांनव न पाणीपुरवठा 
कर यासाठ  मजूर पुर वणेकामीचा आदेश ठेकेदार मे.शुभम उ ोग मया दत यांना द.२१/०७/२०१८ 
रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मूळ मुदत १२ म हने हणजेच द.२०/०७/२०१९ पयत 
आहे. सदर कामाम ये मोशी, डुडुळगाव, च-होली, भोसर , दघी, बोपखेल, WD4 बो-हाडेवाड , शांतीनगर 
संत तुकारामनगर पा याची टाक , गवळ माथा प रसर इ याद  भागाचा समावेश होतो. 
ठेकेदारामाफत पुर वणेत आले या अकुशल कमचार  कामागारां या वेतन दरामधील फरक 
र. .६२,१७,४११/- + न वन दरानुसार येणारा वाढ व खच र. . ७७,१८,९८७/- = असे असे एकुण 
न वन दर नुसार होणारा खच र. .१,३९,३६,३९७/- एवढा खच लागणार अस याने अकुशल 
कमचार  कामगारांचा खच एवढा येत अस याने सदर कामास पु हा सुधा रत शासक य मा यता 
यावी लागत आहे. यानुसार सदर कामाची शासक य मा यता र. .२,६०,००,०००/- + अकुशल 

कमचार  कामगारां या वेतन दरामधील फरक यावयाची असलेने अकुशल कमचार  कामगारांचे 
वेतन १,३९,३६,३९७/-) एवढ  येत असुन यानुसार सुधा रत अंदाजप कात सदरची तरतुद ठेवणेत 
आली आहे. कामगार क याण वभाग यांचे मा.आयु  यांचे कडून देणेत आलेले आदेश 
.काक/०६/का व/६०/२०१७, द.३०/१२/२०१७ अ वये कंञाटदारा माफत नेमणेत आले या 

कंञाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन दर िन त करणेत आलेले आहे. 
याअनुषंगान े सदर कामातील अकुशल/अधकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक या 
वभागाकडुन तयार करणेत आला असुन अकुशल कमचार  कामागारां या वेतन दरामधील फरक 
र. .६२,१७,४११/- + न वन दरानुसार येणारा वाढ व खच र. .७७,१८,९८७/- = अस ेएकुण न वन 
दर नुसार होणारा खच र. .१,३९,३६,३९७/- येत आहे. वेतन दरामधील फरकाचा त ा तावात 
नमूद माणे तयार करणेत आला अस.े कंञाट दारामाफत पुर वणेत आले या कंञाट  कामगारांचे 
वेतन दरामधील फरक व न वन दरानुसार दे यात येणारा खच असे एकूण र. .१,३९,३६,३९७/- 
एवढा येत आहे. स थतीत नवीन मजूर पुर वणे या कामाची िन वदा िस द कर यात येत 
असुन िन वदा यासाठ  लागणारा कालावधी व िनवडणुक अचारसं हता गृ हत ध न नवीन 
कामाचा आदेश अंदाजे १ जुन,२०१९ ला देणेत येवु शकतो. यामुळे ठेकेदारामाफत पुर वणेत 
आले या अकुशल कमचार  कामागारां या वेतन दरामधील फरक र. .६२,१७,४११/- + न वन 

दरानुसार येणारा वाढ व खच र. .७७,१८,९८७/- = असे असे एकुण न वन दर नुसार होणारा खच 
र. .१,३९,३६,३९७/- तसेच एवढा सुधार त वाढ व खच होणार आहे. कं ाटमाफत पुर व यात 
आले या कं ाट  कामगारांचे वेतन कमान वेतन दरानुसार होणा-या फरक र कम वाढ व खचास 
मा यता तसेच मुळ िन वदा र. .१,११,४६,६७४/- + वाढ व खच र. .१,३९,३६,३९७/- = सह एकुण 
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सुधा रत र. .२,५०,८३,०७१/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख याऐंशी हजार ए काह र 
फ ) साठ चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५४९                               वषय मांक – ३८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार   

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .मसाभां/२/का व/११५/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       रा ीय शहर  आरो य अिभयांनातगत येणा-या मो हमांकर ता ले स छपाई क न 
घेणेकामी ई-िन वदा ..१०/२०१८-१९ िस  करणेत आली होती. याम ये मे. वशाल एंटर ायजेस, 

रहाटणी यांचे लघु म दर र. .९.४४/- ित. चौ.फुट ा  झाले आहे.  एकूण ७००० नग (५x3) 
छपाई करणेकामी र. .९,९१,२००/- (अ र  र. .नऊ लाख ए या णव हजार दोनशे फ ) खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५५०                               वषय मांक – ३९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – उ ान/वृ संवधन   
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/८५/२०१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .3/2018-19 मधील से.नं.२३ 
ािधकारणातील भ श  चौक ते अ पुघर चौक र याचे सुशोिभकरण क न देखभाल करणेकामी 

मे.स द छा कं शन िन वदा र. .24,69,029/- (अ र  र. .चोवीस लाख एकोणस र हजार 
एकोणतीस फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -23.20% ने कमी दराची ( हणजेच 
र. .18,96,214/-) िन वदा वकृत करणेत आली असून तुतकामी 2 वष कालावधीसाठ  येणारे 

य  खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४५५१                               वषय मांक – ४० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – उ ान/वृ संवधन   
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/८६/२०१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .6/2018-19 मधील मनपाचे से.नं.२७ 
नसर  व गुलाब पु प उदयान येथे बोगनवेल व इतर रोप े पश या भ न लागवड करणे व २ 
म हने देखभाल करणेकामी मे.स द छा कं शन िन वदा र. .24,60,208/- (अ र  र. .चोवीस 
लाख साठ हजार दोनशे आठ फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -15.15% ने 
कमी दराची ( हणजेच र. .20,87,486/-) िन वदा वकृत करणेत आली असून तुतकामी 2 

म हने कालावधीसाठ  येणारे य  खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
ठराव मांक - ४५५२                               वषय मांक – ४१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – उ ान/वृ संवधन   
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/८४/२०१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .6/2018-19 मधील मनपाचे से.नं.२७ 
नसर साठ  माळ  व मजुर कमचार  पुर वणेकामी म.े मंगलमुत  वयंरोजगार सेवा सह सं था 
मया. िन वदा र. .17,37,450/- (अ र  र. .सतरा लाख सदोतीस हजार चारशे प नास फ ) या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -1.00% ने कमी दराची ( हणजेच र. .17,20,075/-) 
िन वदा वकृत करणेत आली असून तुतकामी 11 म हन ेकालावधीसाठ  येणारे य  खचाचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४५५३                               वषय मांक – ४२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य उ ान मु यालय   

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-म य/का व/१०९/१९ द.२०/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 7) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  

ठराव मांक - ४५५४                               वषय मांक – ४३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ग े ीय   

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ग ेका/िन-३/का व/१३१/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 22) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४५५५                               वषय मांक – ४४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – क े ीय   

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/१५१/१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल  तावा 
सोबत या प  अ (१ ते ८) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४५५६                               वषय मांक – ४५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – क े ीय   

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/१५०/१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा 
सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे संबिधत 
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 - ४५५७                               वषय मांक – ४६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – व ुत   

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . व.मुका/५/का व/१९०/१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ (1 ते 
11) मिधल वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न कामाचे आदेश िनगत केले 
आहेत. तथापी, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम 73 (ड) नुसार तुत वषयाचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक - ४५५८                               वषय मांक – ४७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४८७/२०१९ द.२६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .८/३/२०१८-१९ अ वये काळेवाड , वजयनगर 
भागातील पाणीपुरवठा सुरळ त करणे क रता थेरगाव स.नं.९ येथे २० ल  मतेची उंच पा याची 
टाक  बांधणकेामी म.े लेग इं जिनअस ा. िल. यांची िन वदा र. .१,६६,७३,३३६/- (अ र  र. . 
एक कोट  सहास  लाख याह र हजार तीनशे छ ीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 
चाजस वगळून िन वदा र. .१,६६,७३,३३६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१,६६,७३,३३६/- पे ा सुधा रत दर १४.५७% जादा िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा ०.२३% ने कमी हणजेच र. .१,९१,०२,६४१/- + रॉय ट ची र. .०/-, 

मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .१,९१,०२,६४१/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक 
दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४५५९                               वषय मांक – ४८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४८६/२०१९ द.२६/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/४/२०१८-१९ अ वये अशु  जलउपसा क  
रावेत येथील ट पा .3 व 4 योजनेअंतगत पयायी मोटर बस वणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉप रेशन यांची िन वदा र. .४३,५५,६४८/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख 

पंचाव न हजार सहाशे अ ठेचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून 
िन वदा र. .४३,५५,६४८/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .४३,५५,६४८/- पे ा २७.००% जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा १२.१९% ने 
कमी दराची हणजेच र. .५५,३१,६७२/- + रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस 
र. .०/- = एकूण र. .५५,३१,६७२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५६०                               वषय मांक – ४९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  करआकारणी व करसंकलन 

सूचक – मा.राज  गावडे                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/८/का व/३७/२०१९ द.२६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील नाग रकांना िमळकत कराचा भरणा 
करणेकर ता ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेचा वापर तसेच कॅशलेस ांजे शन कर यासाठ  
ो साहन देणे या ीने महानगरपािलके या संकेत थळावर िमळकत कराचा भरणा कर याची 

सु वधा उपल ध करणेत आली आहे. स या ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वे क रता व वध ऍप 
वकिसत असून, सदर ऍपचा वापर क न नाग रकांना जा तीत जा त ऑनलाईन कराचा भरणा 
करणेकामी पयाय उपल ध क न देणेसाठ   मे.One 97 communications ltd.(Paytm) यांची Paytm 

ऍपची सु वधा उपल ध करणेचे ीन ेमे.One 97 communications ltd. (Paytm) यांचेशी 
करावया या करारनामा मसु ाम ये समा व  करावया या बाबीचंा तपिशल पुढ ल माण े
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१.     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने नाग रकांक रता महापािलकेचे संकेत थळावर ल 
ऑनलाईन पेमट गेट-वे यित र  पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत कराचा भरणा करणेची 
सु वधा उपल ध होणार आहे. 

२.    सदर करारनामा १ वष कालावधी कर ता करणेत येणार आहे.            

३.    उ  सु वधेसाठ  मे.पेट एम यांना महानगरपािलके या वतीने कोण याह  कारची र कम    

    देय असणार नाह . 
४.     या प दतीने जमा होणारा िमळकत कर भरणा हा दुस-या दवशी (T+१) पािलके या   

    खा याम ये जमा करणेत येईल. असे न झा यास संबंिधतांना येक  र. .१००/- साठ  ित   

    दनी र. .५/-  इतक  याज र कम आकारली जाईल. 
५.    पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत कराचा भरणा करणा-या िमळकत धारकांकडून १ वष   

    कालावधीसाठ  कोणतेह  शु क आकारणेत येणार नाह . 
        सबब  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िमळकत धारकांना िमळकत कर भरणा 
करणेकर ता Paytm ची सु वधा उपल ध क न  देणेकामी मे.One97communications ltd.(Paytm) 

यांचे समवेत करावया या करारना याम ये उपरो  १ ते ५ माणे बाबींना मा यता देणेकामी 
मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक - ४५६१                               वषय मांक – ५० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/५१/१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माण-े  

       यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील R.O.Plant with 

Prefiltration Plant या स हसींग क रता आव यक पाटसचे एकूण र. .९७,५२७/- चे दरप क 
संबंिधत कंपनीने सादर केले असुन सदरचे दरप क वकृत कर यात आलेले आहे. यानुसार  

डायिलसीस वभागातील R.O.Plant with Prefiltration Plant या स हसींगक रता  आव यक 
पाटसची खरेद  कंपनीचॆ अिधकृत वतरक म.े दय हे थ केअर, पुणे यांचेकडून कंपनीने सादर 
केलेल े दरप कानुसार िन वदा न मागवता, करानामा न करता थेट प दतीने मनपा अिधिनयम 

अनुसुची  ड करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने खरेद  करणेस व सदर खरेद साठ  होणारा 
खच र. .९७,५२७/- (अ र  र. .स या नव हजार पाचश ेस ावीस फ )  ला मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४५६२                               वषय मांक – ५१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  सुर ा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .सु व/०४/६९७/१९ द.२५/०२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा यव था कर ता म.ेपुणे ज हा सुर ा र क 
मंडळ पुण े यांचे कड ल एकून १५ सुर ा र क कै.यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे िनयु  
करणेत आलेले आहेत, तथा प मा.कामगार क याण अिधकार  यांचे प  ं  काक/४/का व/७० 
/२०१९ द.२२/०२/२०१९ नुसार मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुणे यांचे सुर ा र क यांचा 
दनांक ०१/०१/२०१९ ते ३०/०६/२०१९ या कालावधीतील वशेषभ ा (महागाई भ ा) र. .३,६४५/-

 व न र.  ४,१०४/- माणे झालेने ित सुर ा र क कमचार  यांचे जानेवार  २०१९ मधील लागू 
वशेष भ ा (महागाई भ ा) वाढ नुसार दरवाढ लागु क न ती कमचार  एकुण वेतन 

र. .१८,०२१/- माणे वेतन अदा करणेकामी तसेच कामगार क याण वभागानी वेळोवेळ  कळ वले 
नुसार जानेवार , जुलै म ये लागू होणा -या वशेष भ ा (महागाई भ ा) अ वये म.ेपुणे ज हा 
सुर ा र क मंडळ पुणे यांचे सुर ा र कांची दरवाढ होऊन येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५६३                               वषय मांक – ५२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  नागरव ती वकास 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .ना वयो/०२/११७/२०१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून -  

       नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल ई-िन वदा सूचना .१/२०१७-१८ अ वय े२२०० 
मनपा ह तील म हला लाभाथ ना चार चाक  हालके वाहन चाल व याचे िश ण देऊन म हलेस 
िशकाऊ व प क  अनु ी ा  क न देणेकामी १ वष मुदतीकर ता िन वदा िस द कर यात 
आली होती. यानुसार मे.साईराज मोटार ाय ह ंग कूल यांची ित लाभाथ  र. .४३८०/- या 
लघु म दराची िन वदा मंजूर कर यात आली होती. मे.महाल मी ऑटोमोट ह ा. िल. यांनी  
र. .४३८०/- या लघु म दरात िश ण दे याची तयार  दश व याने व सदर योजनेअंतगत ८ 
भागात िश ण दे याची आव यकता व याकामी ा  होणा-या अजाची सं या वचारात घेता 

सदरचे काम १ वष कालावधीत पूण करावयाचे अस याने म.े साईराज मोटार ाय ह ंग कूल यांना 
ब, ग, ड व ह या चार े ीय कायालयांतगत एकुण ८८० लाभाथ  व म.ेमहाल मी ऑटोमोट ह ा. 
िल. यांना अ, क, इ व फ या चार े य कायालयांतगत एकुण ८६४ लाभाथ  असे थमत: एकुण 
१७४४ पा  लाभा याना िश ण देणेकामी आदेश .ना वयो/२/का व/११९/२०१८            
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द.२१/०२/२०१८ अ वये १ वष कालावधीसाठ  कामाचे आदेश दे यात आले होते. कामकाज 
आदेशानुसार मे.साईराज मोटार ाय ह ंग कूल यांनी ८८० लाभाथ  पैक  ४६२ लाभा याना 
िश ण दले व उव रत ४१८ म हलांना िश णासाठ  फोन/एस.एम.एस. ारे संपक साधला 

असता यां याकडून कोणताह  ितसाद न िमळा याने सदर ४६२ लाभा याचे िश ण पूण करता 
आले नाह . तसेच म.े महाल मी ऑटोमोट ह ा. िल. यांनी ८६४ लाभाथ पैक  ३०४ लाभाथ ना 
िश ण दे याचे काम पूण केल.े व उव रत ५६० म हलांना िश णासाठ  फोन/ एस.एम.एस. 
ारे संपक साधला असता यां याकडून कोणताह  ितसाद न िमळा याने सदर ५६० लाभा याचे 
िश ण पूण करता आले नाह .  सबब मे.महाल मी ऑटोमोट ह ा. िल. यांनी द.२६/१२/२०१८ 

चे प ा वय े िश णा याना िश ण देणेकर ता काह  अडचणी उ वत अस यान े यापुढे 
लाभा याना िश ण देणे श य नस याचे (surrender) कळ वल े आहे. तसेच याचवेळ         
मे.साईराज मोटार ाय ह ंग कूल यांनी द.२६/१२/२०१८ रोजीचे प ा वये मे.महाल मी 
ऑटोमोट ह ा. िल. यांचेकड ल ५६० लाभाथ ना िश ण दे याचे तसेच दुस-या ट यातील आठ 

े य कायालयातील पा  िश णा याना पूव चे िन वदा येतील ित लाभाथ  र. .४३८०/- 
या मंजूर दरानुसार िश ण दे यास तयार  दश वली आहे. यानुसार मे. महाल मी ऑटोमोट ह 
ा. िल. यांचेकड ल उव रत ५६० िश ण न घेतलेले लाभाथ ना िश ण देण ेआव यक आहे.  

महारा  शासन उ ोग उजा व कामगार वभाग यां याकड ल शासन िनणय .भांखस-
२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४ मं ालय, मुंबई द.१ डसबर २०१६ शासक य वभागाने 
करावया या कायालयीन खरेद साठ या कायप दतीची सुधार त िनयम पु तका मधील पान .५२ 
वर ल ३.३.२ पुनप ययी आदेश हा शासक य कायालयीन खरेद बाबत कायप दती अवलं ब यासाठ  
आहे.  तथा प पूव या ई िन वदेनुसार २२०० लाभा या या साठ  काढले या ई-िन वदेनुसार अ ा प 
१४३४ लाभा याना िश ण देणे श य आहे. यामुळे दुस-या ट यातील १४३८ पा  याद पैक  
८७८ (१४३८-५६०) लाभा याना चार चाक  हालके वाहन चाल व याचे िश ण देणे श य आहे. 
याकामी पूव याच ई िन वदेनुसार द.२२/०२/२०१९ पासून पुढे सहा म हने कालावधीसाठ  

मुदतवाढ देणेची मा.अित.आयु (१) यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील मंजूर 
दरानुसारच मे.साईराज मोटर ाय ह ंग कुल यांना द.२२/२/२०१९ पासून पुढ ल १ वष 
कालावधी क रता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५६४                               वषय मांक – ५३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  ड े ीय 

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ड ेका/३/का व/१२२/२०१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण-े  
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल आरो य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (1 ते 1) ि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 - ४५६५                               वषय मांक – ५४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  क े ीय 

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/३६१/१९ द.२५/०२/१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल तावा 
सोबतचे प  अ मधील (1 ते 6) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत माणे संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४५६६                               वषय मांक – ५५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  अ े ीय 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .अ ेका/लेखा/का व/७०/२०१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (1 ते 27) ि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 - ४५६७                               वषय मांक – ५६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  अ े ीय 

सूचक – मा.सा रका लांडग े               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .अ ेका/लेखा/का व/७१/२०१९ द.२५/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण-े  



41 
 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल वदयुत  वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 27) ि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 - ४५६८                               वषय मांक – ५७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग–  पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पाप/ु८/का व/४२८/२०१९ द.२२/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १९) मधील 
िन वदा कामांचे ि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 य ेझालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४५६९                               वषय मांक – ५८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजंस/५/का व/२१/२०१९ द.२५/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े पंपर  िचंचवड पोलीस आयु ालय इमारत, 

माट िसट  प हला ट पा भूिमपूजन व अबन ट डझाईन अंतगत वकिसत र यांचे कामांचा 
ई – भूिमपूजन व उदघाटन समारंभ मा.मु यमं ी ना.देव  फडणवीस यां या ह ते ा. रामकृ ण 
मोरे े ागृह, िचंचवड येथे बुधवार द.०९/०१/२०१९ रोजी सांयकाळ  ५.०० वा.संप न झाला आहे. 
सदर काय माची वृ प  जा हरात िस द  व काय मा या आयोजनासाठ  र. .४,६०,०००/-
(अ र  र. .चार लाख साठ हजार फ ) चा ताव मंजूर असून र. .२,९०,६६३/- (अ र  र. . 
दोन लाख न वद हजार सहाशे ेस  फ ) य  खच झाला अस याने या खचास काय र 
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मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४५७०                               वषय मांक – ५९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  डा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२२६/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८४ द.२५/२/२०१९ 
अ वये कु.पवन हुकूम शहा याची १९ वष वयोगटाखालील एिशया केट कप २०१८, ीलंका, 
बां लादेश या पधत भारतीय संघाचा कणधार हणून भुष व यात आले होते.  तसेच सदर 
पधत कु.पवन हुकूम शहा या खेळाडूचा बे ट बॅ समन व लेअर ऑफ द मॅच असे पुर कार 
ा  के यामुळे याला र. .१,००,०००/- (अ र  र. .दहा हजार फ ) आिथक सहा य अदा 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५७१                               वषय मांक – ६० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  डा 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/६३/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८५ द.२५/२/२०१९ 
अ वये शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९ म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
ज हा डा प रषद,पुणे व ६ खेळां या संबंिधत डा संघटना यांचे संयु  व माने तावात 
नमूद ६ नवीन खेळां या पधापैक  १) र बी = र. .३,४१४/-, २) आटयापाटया = र. .१७,३४६/-       
३) टेिन वाईट = र. .१०,५१४/- व ४) सेपक टकरा = र. .२,७५०/- या ४ खेळ पधा झा या 
असून याकामी आलेला एकूण र. .३४,०२४/- (अ र  र. .चौितस हजार चोवीस फ ) सदर 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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



43 
 

 

ठराव मांक - ४५७२                               वषय मांक – ६१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/८१/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८६ द.२५/२/२०१९ 
अ वये मनपाची भाग .१४ येथील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर ह  यायामशाळा 
अ वनायक म हला ित ाण मोहननगर,िचंचवड सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.१०/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.११/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५७३                               वषय मांक – ६२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  डा 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१०३/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८७  

              द.२५/२/२०१९  

वषय .६२ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४५७४                               वषय मांक – ६३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  डा 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/८२/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८८ द.२५/२/२०१९ 
अ वये मनपाची भाग .९ येथील राळवाड  पु ष यायामशाळा ह कामगारनगर िम  मंडळ 
कामगारनगर यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची 
मुदत द.२८/०२/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.०१/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-(अ र  र. .दोन 
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हजार फ ) मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५७५                               वषय मांक – ६४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  डा 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८९ द.२५/२/२०१९ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने उ मनगर, पंपर -१८ येथे डा बोिधनी 
व ालय चाल वली जाते. डा बोिधनी व ालयात डा िश णाबरोबर इय ा ५ वी ते १० 
वी पयत अ यापन काय चालते. डा बोिधनी व ालयात ऍथेिलट स, खो-खो, कब ड , 
बॉ संग, सॉ टबॉल इ.खेळांचा िनयिमत सराव घेतला जातो. या व ालयात उ हाळयाम ये 
उ हाळ  डा िश ण िशबीर आयो जत केले जाते. सदर व ालयातून अनेक रा य व 
रा ीय खेळाडू तयार झालेले आहेत. सन २०१८-१९ म ये डा बोिधनील व ालयातील 
शालेय व ाथ  यांनी, व वध डा पधत सहभाग घेतला होता. यामधून एकूण १०२ व ाथ  
खेळाडू वभाग तर शालेय डा पधत, १८ व ाथ  खेळाडू रा य तर शालेय डा पधत , 
३ व ाथ  खेळाडू रा ीय तर शालेय डा पधत चमकले आहेत. सन २०१८-१९ म ये डा 
बोिधनी व ालयास रा ीय तरावर १ सुवण व १ का य पदक ा  झालेले आहे. डा 
बोिधनी व ालयात सन २०१८-१९ या वषात एकूण २६७ व ाथ  िश ण घेत असून यांना 
व वध खेळांचे वशेष मागदशन दे यासाठ  उ च डा कौश य असले या,त  डा 
मागदशकाची आव यकता आहे. परंतु सं या डा बोिधनी व ालयातील व ाथ  सं येचा 
वचार करता फ  ४ डा मागदशक आहेत. मनपा डा बोिधनी व ालयाकर ता 
खालील माणे खेळ िनहाय डा मागदशकांची आव यकता आहे. 
 

अ. . खेळ कार आव यक डा मागदशक 
सं या 

१ कब ड  ०१ 
२ खो खो ०१ 
३ ऍथेले ट स ०१ 
४ योगा ०१ 
५ हॉक  ०१ 

  
 तर  मनपा डा बोिधनी व ालयाकर ता कब ड , खोखो, ऍथेले ट स, योगा, हॉक  या 
खेळासाठ  यो य या मानधनावर येक  १ माणे एकूण ५ डा मागदशक यांची ६ म ह या 
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कर ता िनयु ची कायवाह  मा यिमक िश ण वभागाकडून करणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - ४५७६                               वषय मांक – ६५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  डा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .९० द.२५/२/२०१९ 
अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील ेमलोक पाक यायामशाळा िनसगर  िम  मंडळ यांना ११ 
म हने कराराने यायामशाळा र. .२०००/- महापािलकेडून घेवून चाल वणेस देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५७७                               वषय मांक – ६६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .९१ द.२५/२/२०१९ 
अ वये मनपाची भोसर  सदगु नगर येथील मनपाची यायामशाळा योितबा वंयरोजगार 
सहकार  सं था यांना ११ म हने कराराने र. .२०००/- सेवाशु क महापािलकेकडून घेवून 
चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५७८                               वषय मांक – ६७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  जलशु द करण क  स.२३ 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु५८/२०१९ द.२६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात शु  पा याचा पुरवठा जलशु करण क  
से.२३ येथून करणेत येतो. पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीपुरव याचे यव थापनात सुधारणा 
होणेकामी जेएनएनयुआरएम ट पा .२ अंतगत काडा णालीचे अंतभाव कर यात येऊन रावेत 
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पं पंग टेशन, जलशु करण क  स.े२३ व शहरातील ववध पा या या उंच टा यां या इनलेट पयत 
काडा णाली बस व यात आलेली आहे. वषयां कत काम हे जेएनएनयुआरएम ट पा-२ म ये 

समा व ीत असून यास मा.महापािलका सभा ठराव .५८४७, द.२२/०५/२००६ अ वये एकूण 
र. .३८३६.४० कोट  मधील पाणी पुरवठासाठ  र. .५०८.७४ कोट  रकमेस शासक य मा यता 
ा  आहे. सदर काम मे.रे ॉिनक ड हाईसेस अँड िस ट स या ठेकेदारास संदभ य आदेशा वये 

दे यात आले असून यास २.१% कमी दराने मा. थायी सिमती ठराव .१०१६९, द.०५/०१/२०१० 
अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. सदर कामांतगत काडा णाली बसवून काया वत केलेनंतर 
२ वष मोफत देखभाल दु ती करणे व त ंतर महानगरपािलके या िनधीतून ५ वष चालन 
देखभाल दु ती करणेचा समावेश आहे. स य थतीत सदर काडा णालीचे चालन देखभाल-
दु तीचे काम ठेकेदारामाफत सु  आहे. सदर कामाचे मूळ अंदाजप क हे काडा णाली बसवून 
काया वत करणे (भाग अ) व चालन देखभाल दु ती करणे (भाग ब) अशा माणे 
.१२,२३,१०,४६४/- रकमे या कामास मा. थायी सिमतीने िन वदा दर २.१% कमी माणे मा यता 
दली आहे. भाग ब हणजेच सदर कामाचे चालन देखभाल दु ती या कामाची मुदत 
द.३०/११/२०१८ रोजी पूण होत आहे. सदर कामास मा.आयु सो. यांचे द.२८/०९/२०१८ चे मंजूर 
टपणी अ वय ेतीन म हने हणजेच द.२८/०२/२०१९ रोजी पयत मुदतवाढ दे यात आली आहे. 
सदर भाग ब चे कामास तीन म हने मुदतवाढ द या कारणाने र. .९,४४,२५३/- या वाढ व 
खचासह सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आलेले आहे. सबब, अशा कारे भाग ब चे कामास 
तीन म हने मुदतवाढ दलेली असलेने वाढ व र. .९,४४,२५३/- (अ र  र. .नऊ लाख 
च वेचाळ स हजार दोनशे ेप न फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५७९                               वषय मांक – ६८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१५५/२०१९ द.२६/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70-04-2018-19 अ वये . .२९ पंपळे गुरव 
येथील राजमाता जजाऊ उ ानासमोर ल ाथिमक शाळेचे व तार करण करणे व प रसरातील इतर 
अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेएस.एस.साठे िन.र. .2,12,87,666/- (अ र  र. .दोन कोट  बारा 
लाख स याऐंशी हजार सहाशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .2,11,17,878/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .2,11,17,878/- पे ा 4.5% जा त दरान ेिन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.06% ने कमी येत अस यान,े 
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ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .2,20,68,183/- + रॉय ट  चाजस र. .1,30,228/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .39,560/- = एकुण र. .2,22,37,971/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

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

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

ठराव मांक - ४५८०                               वषय मांक – ६९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे प  .मभां/०८/का व/१८४/२०१९ द.२५/०२/२०१९ 

       मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास सन 2019-20 या आिथक वषाकर ता 
आव यक मनपा नमु या माणे ंटेड िमळकतकर बले ( हे रबल डाटा) प दतीने छपाई क न 
खरेद बाबत म यवत  भांडार वभागाने ई िन वदा स.ु .35/2018-19 अ वये  मे. वशाल 
एंटर ायजेस, रहाटणी यांचे लघु म दर ती नग र. .1.61 माणे 1100000 िमळकतकर बले छपाई 
कामी एकुण र. .17,71,000/-  म ये खरेद  करणेस मा.सहा यक आयु  भांडार यांनी मा यता 
दलेली आहे. अ वये मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांचेकड ल लघु म दर एकुण 
र. .17,71,000/- (अ र  र. . सतरा लाख ए काह र हजार फ ) म ये िमळकतकर बले छपाई 
क न पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक - ४५८१                               वषय मांक – ७० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पअक/१/का व/७६/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV२/६/२०१८-१९ अ वय े मनपातील 
मैलाशु द करण क ाम ये र याची कामे करणकेामी मे.परमानंद ए कृपलानी यांचेकडून 
िन.र. .१२,४९,०६९/- पे ा ०२.०५% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती 
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यो य दरापे ा ०८.४१% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने र. .१२,२३,४६३/-(अ र  
र. .बारा लाख तेवीस हजार चारशे ेस  फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार 
िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश दे यात आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४५८२                               वषय मांक – ७१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/२०८/२०१९ द.२६/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/40/5/2018-19 अ वये इ े ीय 
कायालया या काय े ातील व वध ठकाणी सी.सी. ट. ह. यं णा बस वणे व अनुषगंीक कामे 
करणकेामी (२०१६-१७) न वन भाग ३ ते ८ मे. फनी स इ ा चर िन.र. .39,68,329/- 

(अ र  र. .एकोणचाळ स लाख अडुस  हजार तीनशे एकोणतीस फ ) पे ा 2.15% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .38,83,010/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५८३                               वषय मांक – ७२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/२०६/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/45/4/2018-19 अ वये भोसर  

एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  वकसीत करणकेामी (CCTV यं णा बस वणे)  
मे. फिन स इ ा चस िन.र. .44,62,804/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख बास  हजार आठशे 
चार फ ) पे ा 2.15% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .43.66.854/- पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५८४                               वषय मांक – ७३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  इ े ीय 

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/१४२/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  अ मधील  
(१ ते २४) थाप य वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे 
आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४५८५                               वषय मांक – ७४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  उ ान 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२८४/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०१८-१९ बाब .०१ अ वय े
मनपाचे संत ाने र उदयान देखभाल व संर ण करणेबाबत मे.तावरे क शन कंपनी या 
ठेकेदाराची िन वदा र. .६४,९१,५२०/- (अ र  र. .चौस  लाख ए या णव हजार पाचश े वीस 
फ ) पे ा -३०.६० ट के कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .४५,०५,११४/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख पाच हजार एकश चौदा फ ) माणे वकृत 
क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  
येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५८६                               वषय मांक – ७५ 
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दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  उ ान 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२८६/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

        मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०१८-१९ बाब .०२ अ वय े
मनपाचे अ े य कायालयाअंतगत व वध  उदयाने देखभाल व संर ण  करण.ेभाग-१  कामाबाबत 

मे.तावरे फॅिसिलट  स वसेस ा.िल.या ठेकेदारांची िन वदा र. .४५,३०,५४०/- (अ र  
र. .पंचेचाळ स लाख तीस हजार पाचश चाळ स फ ) पे ा -२८.०८ ट के कमी  दराची िन वदा 
मंजुर दराने एक वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .३२,५८,३६४/- (अ र  र. . ब ीस लाख 
अठठाव ण हजार तीनश चौस   फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स 
अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५८७                               वषय मांक – ७६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  उ ान 

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२८१/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०१८-१९ बाब .०४ अ वय े
मनपाचे ह े य कायालयाअंतगत व वध  उदयाने देखभाल व संर ण  करणबेाबत 

मे.तुळजाभवानी स वसेस ा.िल. या ठेकेदारांची िन वदा र. .५६,८०,०८०/- (अ र  र. .छ पण  

लाख ऐंशी हजार ऐंशी फ ) पे ा -१.५०  ट के कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने एक वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .५५,९४,८७९/- (अ र  र. .पं चाव ण   लाख चौ-या णव  हजार 
आठश एकोणऐंशी फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन 
करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५८८                               वषय मांक – ७७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  उ ान 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२८०/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
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       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०१८-१९ बाब .०५ अ वय े
मनपाचे ई े य कायालयाअंतगत व वध  उदयाने देखभाल व संर ण  करणबेाबत मे.कृषीतेज  

डे हलपस या ठेकेदाराची िन वदा र. .३१,६४,६१६/- (अ र  र. .एकतीस  लाख चौस  हजार 
सहाशे  सोळा फ ) पे ा -१.५०  ट के कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने एक वष कालावधीसाठ  
येणारा खच र. .३१,१७,१४७/- (अ र  र. . एकतीस  लाख सतरा  हजार एकश स ेचाळ स फ ) 

माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न 
घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५८९                               वषय मांक – ७८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  उ ान 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२८३/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०१८-१९ बाब .०६ अ वय े
मनपाचे ब, ड व ग  े य कायालयाअंतगत व वध उदयाने देखभाल व संर ण करणेबाबत 

मे.जी.बी.एंटर ायजेस  या ठेकेदारांची िन वदा र. .५९,०९,९८८/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख नऊ 
हजार नऊश अठठयाऐंशी फ ) पे ा -२८.०८  ट के कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने एक वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४२,५०,४६३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख प नास  हजार चारश 
ेस   फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न 

काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९०                              वषय मांक – ७९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  उ ान 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२८५/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०१८-१९ बाब .०७ अ वय े
मनपाचे फ े य कायालयाअंतगत व वध  उदयाने देखभाल व संर ण  करणबेाबत मे. दवंगत 
महापौर मधुकर पवळे वयं.सेवा.सं था या ठेकेदारांची िन वदा र. .३२,८६,३३२/- (अ र  
र. .ब ीस लाख शहाऐंशी हजार तीनश ेब ीस फ ) पे ा -१८.१० ट के कमी  दराची िन वदा मंजुर 
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दराने एक वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२६,९१,५०५/- (अ र  र. .स वीस लाख 
ए या णव हजार पाचश पाच फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन 
राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९१                               वषय मांक – ८० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  मा हती व तं ान  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१२/का व/९६/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       बांधकाम परवानगी वभागाकड ल संगणक णाली अप ेड क न एक खडक ारे व वध 
वभागांशी इं ट ेटेड संगणक णाली वकसीत करणकेामी फेरिन वदा सूचना मांक १६/२०१८-१९  

नुसार लघु म िन वदाधारक मे.सॉ टटेक इं जिनअस यांना  महानगरपािलके या बांधकाम 
परवानगी वभागाकड ल संगणक णाली अप ेड क न एक खडक ारे व वध वभागांशी इं ट ेटेड 

संगणक णाली वकिसत करणे व पुढ ल चार वष दु ती व देखभाल करणेकामी यांचेसोबत 
कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .३,३८,४८,९५५/- (अ र  र. . तीन 
कोट  अडोतीस लाख आ ठेचाळ स हजार नऊशे पंचाव ण फ ) (अिधक जी.एस.ट .) 
अंदाजप क य दरापे ा २% ने कमी चे दरास व या अनुषंगाने येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९२                               वषय मांक – ८१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  ब े ीय   

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .हुचासावा/१०ब/का व/१०/२०१९ द.२०/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास महारा  
शासनाकडुन अनुदान ा  होत आहे. शासन िनयमा माणे वाचनालय सु यव थत चाल यासाठ  व 

सभासदसं या वाढ साठ  हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास दरवष  न यान ेपु तक खरेद  
करणे आव यक  आहे.‘ब’ े य कायालया अंतगत सावजिनक वाचनालयाक रता सन २०१८-१९ या 
आिथक वषाक रता “पु तके िनयतकािलके खरेद ” या लेखािशषावर तरतुद र. .२,५०,०००/-   
इतक  असून यातून हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय, पु.ल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय व 
िचंचवड पधा प र ा क ाक रता पु तके, वतमानप े व िनयतकािलके खरेद  कर यात येतात. ‘ब’ 
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े य कायालयाकडुन हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास र. .९५,३६०/- कंमतीची ७०० 
नवीन पु तके  खरेद कामी कोटेशन नोट स .२ जा. . हुचासावा/का व/०५/२०१९,       
द.२९/०१/२०१९  अ वये िस द क न दरप क माग वले असता ३ पुरवठा धारकांकडून कोटेशन 
ा  झाले असून म.े अनुजा ए टर ायजेस, रहाटणी, पुणे-१७. यांचेकडून हुता मा चापेकर सावजिनक 

वाचनालयाकर ता ७०० नवीन पु तकां या कमतीवर  १६% सूट देणार अस याचे कळ वले आहे. 
यांचे दर सवात कमी अस यामूळे यांचे दर  वकार यात आलेले आहे.  याकामी होणारा  खच 

“पु तके व िनयतकािलके खरेद ” या लेखािशषातून कर यात येणार आहे. मे.अनुजा ए टर ायजेस, 

रहाटणी, पुणे-१७ यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे हुता मा चापेकर सावजिनक 
वाचनालयाकर ता ७०० नवीन पु तकां या खरेद कामी  येणा-या एकुण कमतीवर १६% सूट देऊन 
र. .८०,१०३/- (अ र  र. .ऐंशी हजार एकशे तीन फ ) चे नवीन पु तके खरेद  करावया या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९३                               वषय मांक – ८२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  थाप य BRTS   

सूचक – मा.राज  गावडे              अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ BRTS/१३८/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       डांग े चौक येथे रोटर /दुमजली उ डाणपुल बांधण े या कामांतगत डांग े चौक  येथे ेड सेपरेटर 

बांधणेकामी िन वदा . थाप य मु यालय-45/01/2018-19 र. .24,70,79,197/- ची िन वदा 
द.12/09/2018 रोजी िस द कर यात आली होती.  सदर िन वदा भरणेची अंितम मुदत 

द.30/10/2018 पयत होती. सदर िन वदा द.05/11/2018 रोजी उघडणेत आली. याम य े तावात 
नमूद 3 ठेकेदारांनी िन वदा सादर के या आहेत. याम ये लघु म िन वदा ठेकेदार मे.ट .ए ड 
ट .इ ा. िल. यांचेकडून ा  झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर/ऑफर हा र. .16,54,96,410/-  

इतका आहे. मे.ट .ए ड ट .इ ा. िल.यांना द.26/12/2018 रोजीचे प ा वय ेदर कमी वचारणा करणेत 

आली असता द.03/01/2018 रोजीचे प ा वये सदर या कामाचा सुधा रत दर/ऑफर र. .16,54,90,000/- 

इतका सादर केला आहे. महारा  शासना या सन 2018-19 या दरसूची/ SSR नुसार टे ट ंग चाजस, 

आर.सी.सी. डझाईन चाजस, िसमट व ट ल फरक व रॉय ट  चाजससह  सदर लमसम कामाची कंमत 

र. .17,96,94,083.79 इतक  येत आहे. याम य ेGST चा समावेश नाह . मे.ट .ए ड ट .इ ा. िल. यांनी 
दलेला दर/ऑफर र. .16,54,90,000/- हा असून तो िन वदा वकृतयो य  र. .17,96,94,063.79 शी 

(Acceptance Limit) तुलना करता 7.90% कमी आहे. सदर कामाकर ता ठेकेदार यांनी सादर केलेला 
दर/ऑफर र. .16,54,90,000/- (रॉय ट   + मटे रयल टे ट ंग चाजस सह) + शे यूल बी 
र. .9,86,98,031/- + शे यूल बी वर ल रॉय ट  र. .7,77,073/- + शे यूल बी वर ल मटे रयल टे ट ंग 
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चाजस र. .6,26,820/- तसेच य  येणा-या GST खचा पयत  काम क न घेणेस या तसेच िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम य े

कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून ठेकेदारासोबत करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९४                               वषय मांक – ८३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  थाप य क मु यालय   

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/ क-मु य/११३/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/1/2018-19अ वये भाग .८ म ये 
ठक ठकाणी र ता दुभाजक व इतर कामे करणेकामी म.ेबी.के.खोसे िन.र. .2,54,18,379/- (अ र  
र. .दोन कोट  चोप न लाख अठरा हजार तीनश ेएकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,48,83,057/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,48,83,057/- पे ा 15.05% कमी हणजेच र. .2,11,38,157/- + 
रॉय ट  चाजस र. .4,66,422/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .2,16,73,479/- 

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

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

---------- 
ठराव मांक - ४५९५                               वषय मांक – ८४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय   

सूचक – मा.सागर आंगोळकर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२१९/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  Ele/Ho/C/40/7/2018-19 अ वय े से टर .१६ 
राजे िशवाजी नगर म ये व वध वकासकामे करणेकामी ( व ुत वषयक काम) मे. वमलाई 
इले कल काप रेशन िन.र. .82,50,324/- (अ र  र. . याऐंशी लाख प नास हजार तीनशे चोवीस 
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फ ) पे ा 15.94% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .69,35,222/- पयत काम क न 
घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९६                               वषय मांक – ८५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय   

सूचक – मा.सागर आंगोळकर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२१८/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

           मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/32/8/2018-19 अ वये भाग .3 मोशी 
आळंद  र ता ते इं ायणी (केळगाव पुल) 18 मी ड .पी. र ता वकसीत करणे या र यावर व ुत 
वषयक कामे करणेकामी म.ेएस पॅझम एंटर ायजेस िन.र. .70,61,752/- (अ र  र. .स र लाख 
एकस  हजार सातशे बा वन फ ) पे ा 13.82% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .60,85,818/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९७                               वषय मांक – ८६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय   

सूचक – मा.सागर आंगोळकर              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२१७/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/40/3/2018-19 अ वय े भाग .७   
च-होली येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  १८ मी. र ता वकसीत करणे व व ुत वषयक कामे 
करणकेामी (स.नं.१४९ ते १५७) मे.एस.ट . इले क स ा.िल. िन.र. .2,50,64,739/- (अ र  
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र. .दोन कोट  प नास लाख चौस  हजार सातशे एकोणचाळ स फ ) पे ा 18% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .2,05,53,086/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानसुार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९८                               वषय मांक – ८७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय   

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

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२१६/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/F/32/1/2018-19 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत सावजिनक कायालय अंतगत व वध ठकाणी CCTV यं णा बस वणेकामी (सन 
२०१७-२०१८) मे. ोसॉिनक टे नोलॉजी ा. िल. िन.र. .50,85,688/- (अ र  र. .प नास लाख 
पं याऐंशी हजार सहाश ेअठयाऐंशी फ ) पे ा 5.14% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .48,24,284/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४५९९                               वषय मांक – ८८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय   

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

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२१५/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/32/9/2018-19 अ वये पुणे आळंद  
र यावर ल वडमुखवाड  फाटा ते चो वसावाड  फाटा येथील कृषी खा याकड ल ता यात आले या 
जागेवर र ता ं द करण व ना याचे बांधकाम करणकेामी (या कामांतगत व ुत वषयक कामे 
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करणेबाबत) मे.यश इले टोलाईन िन.र. .82,60,162/- (अ र  र. . याऐंशी लाख साठ हजार एकशे 
बास  फ ) पे ा 11.23% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .73,32,546/- पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६००                               वषय मांक – ८९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय   

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

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२१४/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/40/6/2018-19 अ वय े भाग .६ 
मोशी येथील गट .५८ ते ६१ पयतचा १८ मी र ता वकसीत करणे या र यावर व ुत वषयक 
कामे करणेकामी म.ेएनज टेक िस ट म िन.र. .60,40,719/- (अ र  र. .साठ लाख चाळ स हजार 
सातशे एकोणीस फ ) पे ा 17.08% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .50,08,964/- 

पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६०१                              वषय मांक – ९० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय   

सूचक – मा.सागर आंगोळकर              अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२१३/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/40/4/2018-19 अ वय े भाग .7 

चो वसवाड  येथील स ह न.ं186 ते वडमुखवाड  स.नं.55 येथील 18 मी. वकास आराखडयातील 
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र ता वकसीत करणे व पुणे आळंद  र ता ते स हे .1 आराखडयातील वकसीत होणा-या 
र यावर काश यव था करणेकामी म.ेएम.बी. इले क स िन.र. .1,09,02,088/- (अ र  र. 
.एक कोट  नऊ लाख दोन हजार अठयाऐंशी फ ) पे ा 20.3% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 

मंजूर दराने र. .86,88,964/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६०२                              वषय मांक – ९१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  व ुत मु यालय   

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

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/२१२/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/40/1/2018-19 अ वय े भाग .३   
च-होली येथील स ह नं.१०१३ ते ८ पयतचा १८ मी मशानभुमीकड ल र ता वकसीत करणे या 
र यावर व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.एम.बी. इले क स िन.र. .86,40,720/- (अ र  
र. .शहाऐंशी लाख चाळ स हजार सातशे वीस फ ) पे ा 20.3% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .68,86,654/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६०३                             वषय मांक – ९२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  उ ान   

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/९४/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
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       मनपाचे उ ान वभागामाफत देहु आळंद  र ता सुशोिभकरण व दुतफा मोठ झाडे 
लागवड करणेत आली आहे सदर कामाचे देखभाल व संर णकामी िन वदा नोट स .१८/२०१७-
१८ बाब .१ अ वये िन वदा िस द क न मे.तावरे क शन कं. यांची अंदाजप कय दरापे ा 
१.००% ने कमी या दरान े वका न आदेश .उ ान/४/का व/२२४/२०१८ द.१६/४/२०१८ 
अ वये र. .१,७५,५४९/- ित महा या दराने २ वष कालावधीसाठ  देणेत आला आहे.सदर खचास 

मा. थायी सिमती ठराव .२४११ द.१४/३/२०१८ अ वये र. ४२,१३,१७१/- चे खचास मा यता 
िमळालेली आहे.सदर र याचे मुळ े ाम ये (९९९० र.मी) २३३३ र.मी वाढ होऊन १२३२३ र.मी 
े  झालेले अस यामुळे व ते द.१६/४/२०१८ पासुन याची देखभाल करत अस यामुळे 

आदेशा या तारखेपासुन संबंिधत मे.तावरे क शन कं. यांना बल अदा करणे आव यक 
आहे.मुळ अंदाजप कय रकमेपे ा वाढ व र. .९,८३,९३३/- खचास मा यता िमळावी व यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा दु ती आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६०४                             वषय मांक – ९३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  म यवत  भांडार 

सूचक – मा.राज  गावडे              अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/४/का व/१२५/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपाचे अ नशामक वभागास आव यक अ नशामक बचाव साधने सा ह य खरेद कामी 
ई.िन.स.ु .30/2018-19 अ वये लघु म िन वदाकार मे इं ट ल से ट  इं जिनअस, ठाणे यांचे 
एकुणबाबी 11 साठ  एकुण र. .1,77,79,800/- (अ र  र. . एक कोट  तयाह र लाख एकोणऐंशी 
हजार आठशे फ ) ा  झाले असुन ा  दर हे अंदाजप क य दर र. .1,77,95,950/- पे ा 0.09 

ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६०५                             वषय मांक – ९४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर              अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु८/का व/४९०/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  
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       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .८/०२/२०१८-१९ अ वये भाग .८ पेठ .०६ 
इं ायणी नगर,भूखंड .१८ ते २४ मधील ािधकरणाचे ता यात आले या मोक या जागेत 
पाणीपुरवठा सुरळ त करणे क रता येथे २ दशल  मतेची उंच पा याची टाक  बांधण,े 
याकामासाठ  म.ेजी.ड .खानदेशे यांची िन वदा र. .३,७३,८५,७३८/- (अ र  र. .तीन कोट  
याह र लाख पं याऐंशी हजार सातशे अडतीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
वगळून र. .३,७३,८२,३१८/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३,७३,८५,७३८/- पे ा सुधा रत दर १४.९९% जादा िन वदा वकृती 
यो य दरापे ा ३.०५% ने जा त हणजेच र. .४,२९,८५,९२७/- + रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .४,२९,८५,९२७/-पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक 
दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६०६                             वषय मांक – ९५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस              अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४८९/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/१५/२०१८-१९ अ वये जलशु द करण 

से. .२३ व शहरातील ठक ठकाण या पा याचा टा यां या येथे काया वत असले या िनयं ण 
यं णेची देखभाल दु ती करणकेामी म.ेअँ वािमस इं ुमटस ा.िल. यांची िन वदा 
र. .४६,००,२४०/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख दोनशे चाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल 
टे टंग चाजस वगळून र. .४६,००,२४०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४६,००,२४०/- पे ा १३.००% जादा  िन वदा वकृती यो य 
दरापे ा १५.१५% ने कमी हणजेच र. .५१,९८,२७१/- + रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल टे टंग 

चाजस र. .०/- = एकूण र. .५१,९८,२७१/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४६०७                             वषय मांक – ९६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  भूिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा. वलास म डगेर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/८/का व/४४/२०१९ द.२६/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोलीस आयु  कायालय यापुव च द. १५/०८/२०१८ 
रोजी पासून न याने सु  झालेले आहे. मा.पोलीस आयु  पुणे शहर आ ण पोलीस सह आयु  पुणे 
शहर यांनी यांचे अनु मे द.८/५/२०१८ व द.२५/५/२०१८ चे अजा वये पोलीस मु यालय 
आ ण राखीव पोलीस िनर क पुण ेयांचे पोलीस मु यालय कायालयाक रता  मनपा या मालक ची 
िनगड  येथील कै.अंकुश बो-हाडे व ालयाची ( व ािनकेतन कुल नं.१) ह  शाळा इमारतीची 
भा याने मागणी केलेली आहे. तर  मनपाचे अट /शत  नुसार व सावजिनक बांधकाम 
वभागाकड ल शासनाचे िनयमानुसार वाजवी भाडे आका न पोलीस वभागास  भा याने देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - ४६०८                             वषय मांक – ९७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  थाप य क मु यालय 

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

संदभ–मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/१४४/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

     मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य क/ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  
अ (1 ते 4) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअसलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ४६०९                             वषय मांक – ९८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/११५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/2/2018-19 अ वये भाग .८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.वैदेह  क शन 
िन.र. .2,50,09,731/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख नऊ हजार सातशे एक ीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,46,31,293/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,46,31,293/- पे ा 18.21% कमी हणजेच 
र. .2,01,45,935/- + रॉय ट  चाजस र. .3,65,788/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,650/- = 

एकुण र. .2,05,24,373/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६१०                             वषय मांक – ९९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग –  नागरव ती वकास  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर              अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ना वयो/१/का व/१५८/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत  व वध 
क याणकार  योजना राब वणेत येतात. या योजनांची व ती पातळ वर भावीपणे अंमलबजावणी 
होणेसाठ , MSW अहता ा   समुह संघटकांची ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीसाठ  
मानधन त वावर नेमणूक करणेत आली आहे.  स थतीत एकुण १९ समुह संघटक कायरत 
असुन यापैक  ५ समुहसंघटकांची ता पुर या व पात केलेली नेमणूक ची मुदत दनांक 
२/२/२०१९ रोजी संपत आहे. सदर ५ समुहसंघटकांची नागरव ती वभागास आव यकता 
अस यान े यांची ३ दवसांची सेवा खंड त क न द.६/२/२०१९ ते  द.५/८/२०१९  अखेर ६ म हने 
कालावधीसाठ  ता पुर या व पात मानधनावर नेमणुक करणे, यांना येक  र. .१५,०००/- + 
वाहतूक भ ा र. .१,३००/-  असे एकूण र. .१६,३००/- मािसक एकवट मानधन देणे व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६११                             वषय मांक – १०० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – उ ान/वृ संवधन   

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/९५/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

      मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .14/2018-19 मधील मधील  मनपाचे 
िचखली नसर  येथे वृ ारोपनाची रोपे तयार करणेबाबत मे.स द छा कं शन िन वदा 
र. .६५,८३,२७६/- (अ र  र. .पास  लाख याऐंशी हजार दोनशे शहा र फ ) या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -३.५० ने कमी दराची ( हणजेच ६३,५२,८६१/-) िन वदा वकृत 
करणेत आली असून तुतकामी 11 म हने कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६१२                             वषय मांक – १०१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/७७/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV8/2-2018-19 अ वय े मैलाशु द करण 
क ातील कया केलेले पाणी प या यित र  कामासाठ  पुर वणेसाठ  आव यक कामे करणेकामी 
मे.ड य.ुट .ई इ ा. ोजे टस ा.िल. यांचेकडुन या कामाचे क प स लागार यांचे Acceptance 

नुसार Estimated Cost (A) Capitalo Cost ( क प खच) = 4,24,08,899/- + (B) O&M 15 Years 

(चालन देखभाल दु तीसाठ) र.  5,90,92,006/- = अस ेएकुण र.  10,15,00,905/- (अ र  र. . 
दहा कोट  पंधरा लाख नऊशे पाच फ ) या र कमे या -०३.००% कमी या सुधा रत दरान े

हणेजच Part - A + Part B = र.  9,84,55,878/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार 
िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

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

---------- 
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ठराव मांक - ४६१३                             वषय मांक – १०२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क   

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

संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/७८/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

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

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV7/2-2018-19 अ वय ेमनपा या अ,ब, 

फ भागातील मैलाशु द करण क ातील आव यकतेनुसार मिशनर  बदलणे व अनुषंगीक कामे 
करणेकामी म.ेएच.एन.बी. इं जिनअस ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .२,६७,८५,६३२/- (अ र  र. .दोन 
कोट  सदोस  लाख पं याऐंशी हजार सहाशे ब ीस फ ) पे ा -१६.५०% कमी या दराने 
र. .२,२३,६६,००३/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट माण े यावर ल 
व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६१४                             वषय मांक – १०३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क   

सूचक – मा. वलास म डगेर               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/७९/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

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

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV7/3-2018-19 अ वय ेमनपा या क, ड, 
ई, फ, ग व ह भागातील मैलाशु द करण क ातील आव यकतेनुसार मिशनर  बदलणे व 
अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेएच.एन.बी. इं जिनअस ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .४,४६,४१,७२१/- 
(अ र  र. .चार कोट  शेहेचाळ स लाख ए केचाळ स हजार सातशे एकवीस फ ) पे ा -१६.५०% 
कमी या दराने र. .३,७२,७५,८३७/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील 

अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६१५                             वषय मांक – १०४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय  

सूचक – मा.राज  गावडे              अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१५७/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-04-2018-19 अ वये भाग .२५ वाकड 
येथील पी.ड .सी. बँकेपासुन ते ता हाणेव ती पयतचा र ता िसमट काँ टचा करणेकामी 
मे.बी.के.खोसे िन.र. .2,90,31,224/- (अ र  र. .दोन कोट  न वद लाख एकतीस हजार दोनशे 
चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,86,30,333/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,86,30,333/- पे ा 18% 

कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 18.13% न े कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 

र. .2,34,76,873/- + रॉय ट  चाजस र. .3,68,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,650/- = 

एकुण र. .2,38,77,763/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम 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. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६१६                             वषय मांक – १०५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१५८/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-04-2018-19 अ वये वैभवनगर ते काळेवाड  
पुला दर यान नद लगतचा १५ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे.ब हरट दस 
िन.र. .2,47,76,903/- (अ र  र. .दोन कोट  स ेचाळ स लाख शहा र हजार नऊशे तीन फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,37,83,953/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,37,83,953/- पे ा 9.88% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 10.08% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .2,14,34,098/- + 
रॉय ट  चाजस र. .8,29,100/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,63,850/- = एकुण 



66 
 

 

र. .2,24,27,048/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६१७                             वषय मांक – १०६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – व ुत  

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . वमुका/५/का व/२२१/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  Ele/Ho/E/40/2/2018-19 अ वय े भाग . ३ 
मधील दाभाडेव ती ते इं ायणी नद पयतचा ४५ मी. र ता वकास आराख यातील र ता वकसीत 
करणे या र यावर व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.यश इले ोलाईन िन.र. .77,07,878/- 

(अ र  र. .स याह र लाख सात हजार आठशे अ याह र फ ) पे ा 15.17% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .65,38,593/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६१८                             वषय मांक – १०७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर          अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०५/का व/२२५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपाचे उदयान वभागाचे मागणीनुसार व वध उदयानांसाठ  क माई ड फॅ ीकेटेड 

लोखंड  बचची तातड ची मागणी वचारात घेता यापुव चे क  शासनाकड ल जेम पोटल वर ल Bid 
Number-GEM/2018/B/82553 चे पुन ययी आदेशानुसार मे.रेखा इं जिनअर ंग व स पुणे 
यांचेकडून एकूण बाब .१(२५० नग) साठ  वर ल माणे एक ीत एकूण र. .४९,६१,२५०/- 
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(अ र  र. .एकोणप नास लाख एकस  हजार दोनशे प नास फ ) चे खचास पुन ययी आदेश 

देणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६१९                             वषय मांक – १०८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ग े ीय   

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ग ेका/िन-३/का व/१३२/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मा. थायी सिमती ठराव .4184 दनांक 22/01/2019 वषय .35 अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा सोबतचे प  “अ” 

मधील (1 ते 42) कामांना नजरचुक ने िन वदा रकमेवर खचाची र कम अवलोकन कर यात आली 
आहे. य ात सदर खचाची र कम मूळ िन वदा रकमेतून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग र म 
वजा जाता येणार  रकमेवर वकृत िन वदा दरानुसार करणे आव यक आहे. यानुसार मूळ 
िन वदा रकमेतून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग र म वजा जाता येणार  रकमेवर वकृत 
करावयाची खचाची र कम सोबतचे प  “अ” (1 ते 42) कामे ठराव .4184 दनांक 22/01/2019 

वषय .35 दु तीसह) म ये नमूद केलेनुसार अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४६२०                             वषय मांक – १०९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय   

सूचक – मा.साधना मळेकर          अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१६५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 25) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६२१                             वषय मांक – ११० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय   

सूचक – मा. वकास डोळस          अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४३/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-7-2018-19 अ वये भाग .१८ मधील 
केशवनगर पवनानगर, पवनानगर भागातील अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणेकामी म.ेबी के 
खोसे िन.र. .3,94,96,816/- (अ र  र. .तीन कोट  चौ-या णव लाख शहा णव हजार आठशे सोळा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,90,37,198/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,90,37,198/- पे ा 
11.25% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 11.55% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .3,46,45,513/- + रॉय ट  चाजस र. .2,79,518/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,80,100/- = 

एकुण र. .3,51,05,131/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६२२                             वषय मांक – १११ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय   

सूचक – मा. वकास डोळस          अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४४/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/9/2018-19 अ वये भाग .१६ म ये 
रावेत, कवळेमधील ता यात आलेले र ते डांबर करण व वकिसत करणेकामी मे.पीसीसी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .2,67,18,281/- (अ र  र. .दोन कोट  सदुस  लाख अठरा हजार 
दोनशे ऐ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,63,27,374/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,63,27,374/- 

पे ा 19.00% कमी हणजेच र. .2,13,25,173/- + रॉय ट  चाजस र. .1,51,057/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .2,39,850/- = एकुण र. .2,17,16,080/- 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 



69 
 

 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - ४६२३                             वषय मांक – ११२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा   

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४९२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .10/3-2018-19 अ वये अशु द जलउपसा क  रावेत 
येथील ट पा .१ ते ४ अंतगत व ुत मोटासची वाष क प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.ए सेल इले क स यांचेकडुन िन.र. .४४,८०,५४२/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख ऐंशी 
हजार पाचशे बेचाळ स फ ) पे ा + ०३.५०% जा त या दराने ा  झालेली आहे. िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा -१६.३८% ने कमी येत अस याने ा  दराने र. .४६,३७,३६१/- पयत 

काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा 
करणेस या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६२४                             वषय मांक – ११३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा   

सूचक – मा.राज  गावडे          अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४९१/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

      पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .11/9-2018-19 अ वये मनपा या स.नं.७२ येथील पंप 
हाऊसमधील पंपीग मिशनर चे नुतनीकरण करणेकामी म.े लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन 
यांचेकडुन िन.र. .८९,२६,८४६/- (अ र  र.  एकोणन वद लाख स वीस हजार आठशे शहेेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रअल टे ट ंग चाजस वगळून िन वदा र. .८९,२६,८४६/- पे ा -
२४.३०% कमी हणजेच र. .६७,५७,६२२/- + रॉय ट ची र. .०/- मटे रअल टे ट ंग चाजस 

र. .०/- = एकुण र. .६७,५७,६२२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 
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कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स  अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६२५                             वषय मांक – ११४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ– मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे प  .आमुका/६/का व/९०/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माण-े  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई- िन वदा नो टस मांक ९-१ 
ते ९-६/२०१६-१७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ६ े ीय कायालया या काय े ातील 
शाळा, कायालय,े दवाखाने इ याद  ठकाणी असले या  प या या  पा या या टा यांची शा ो  
प दतीन ेसाफसफाई करणे कामा या २ वष कालावधीसाठ  िन वदा िस द करणेत आलेली होती. 
सदर  िन वदेची मुळ मुदत दनांक ३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आलेली आहे. तसेच न वन 
िन वदेचे कामकाज ता वत असून यास काह  कालावधी लागणार अस याने म.ेसाझ टँक 
लन स ह सेस ाय हेट िलमीटेड या सं थेकडून दनांक १/१/२०१९ ते ३१/५/२०१९ (५ म हन)े 

अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  थम होईल याकालावधीसाठ  मुदतवाढ 
दे यास व याकर ता येणा-या र. .२१,४५,१००/- (अ र  र. .एकवीस लाख पंचेचाळ स हजार 
शंभर फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६२६                             वषय मांक – ११५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – जलशु द करण क  स.े२३ 

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

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जशुके/ व/१/का व/६२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.सह शहर अिभयंता अिधकार  यांनी िशफारस केले माण-े  

      म.न.पा. या वाकड मधील काळाखडक बु टर पंप हाउस ( ा. .१८२०५०००७३१७) येथील 
लघुदाब वीजभार (KVA Demand) वाढवून घेणेकामी म.रा. व. व.कं. यांस वीजपयवे ण व इतर 
शु क अदा र. .५८,१३९/- (अ र  र. .अ ठाव न हजार एकशे एकोणचाळ स फ ) अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४६२७                             वषय मांक – ११६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/८१/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

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

      पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV8/1-2018-19 अ वये िचखली 
मैलाशु द करण क  व १ व २ मधील या केलेले पाणी मोशी कचरा डेपो पयत पुर वणेसाठ  
पाईपलाईन टाकणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी म.े ए सेल इले क स 
िन.र. .३,२९,४०,४०३/- (अ र  र. .तीन कोट  एकोणतीस लाख चाळ स हजार चारशे तीन फ ) 
पे ा +११.४६% जा त या दरान े र. .३,६७,१५,३७३/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार 
िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून 

यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६२८                             वषय मांक – ११७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – उ ान  

सूचक – मा.साधना मळेकर         अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२९१/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

      मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .८/२०१८-१९ अ वय ेमनपाचे अ े य 
कायालयाअंतगत व वध  उदयाने देखभाल व संर ण  करणकेामी भाग-२  कामाबाबत मे.अजीत 
वयं.सेवा सह.सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा र. .५१,६६,१६८/- (अ र  र. .ए काव ण  

लाख सहास  हजार एकश ेअडुस  फ ) पे ा -३०.०७  ट के कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने 
एक वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .३६,१२,७०१/- (अ र  र. . छ ीस  लाख बारा हजार 
सातश एक फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा 
क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६२९                             वषय मांक – ११८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – उ ान  

सूचक – मा.क णा िचंचवडे         अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/२९२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

      मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१८-१९ अ वय ेमनपाचे साईकृ ण  

उदयाने देखभाल व संर ण  करणकेामी मे.अथव वय.ंऔ ोिगक सेवा.सह.सं था. मया. या 
ठेकेदारांची िन वदा र. .१४,२१,२८०/- (अ र  र. .चौदा  लाख एकवीस हजार दोनश ऐंशी फ ) 
पे ा १.००  ट के जा त  दराची िन वदा मंजुर दराने अठरा  म हने कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .१४,३५,४९३/-  (अ र  र. . चौदा  लाख प तीस  हजार चारश या णव  फ ) माणे वकृत 
क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  
येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६३०                             वषय मांक – ११९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – उ ान  

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड         अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/१०२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

      मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .9/2018-19 मधील दघी र ता म य 
दुभाजक सुशोिभकरण क न १ वष देखभाल करणेकामी म.े अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा 
सहकार  सं था मया िन वदा र. .7,38,810/- (अ र  र. .सात लाख अडतीस हजार आठशे दहा 
फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -3.00 ने कमी दराची िन वदा वकृत करणेत 

आली असून (र. .7,16,646/-) तुतकामी 01 वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचाचे अवलोकन 
करण.े 

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

ठराव मांक - ४६३१                             वषय मांक – १२० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  

सूचक – मा. वकास डोळस         अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.सहा.आयु (भांडार)यांचे प  .मभां/४/का व/१२६/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.सहा.आयु (भांडार)यांनी िशफारस केले माणे-  
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      मनपा वै क य वभागाचे मागणीनुसारसव े य कायालयास आव यक Bacillus 

Thuringiensis Var israelenisis 5% WP अळ नाशक औषध खरेद करणेकामी ई.िन.स.ु .47/2018-19 

अ वये लघु म िन वदाकार मे अजय बायोटेक इंड या िल. पुणे यांचे ती कलो र. .1215/- 

या माणे 1150 कलोसाठ  एकुण र. .13,97,250/- इतके लघु म दर ा  झाले आहेत. ा  लघु म 

दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण र. .17,53,750/- पे ा 20.32 ट केन ेकमी आहेत. सदरचे दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६३२                             वषय मांक – १२१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – उ ान 

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

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/१०३/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

      मनपा या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१५/२०१८-१९ अ वय े मनपाचे 
दुगादेवी उ ान देखभाल व संर ण करणे कामाबाबत म.तावरे कं कशन कंपनी या ठेकेदारांची 
र. .७२,६२,३८८/- (अ र  र. .बाह र लाख बास  हजार तीनश अठयाऐंशी फ ) पे ा ३३.०३ 
ट के कमी दराची िन वदा मंजुर दराने १ वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४८,६३,६२१/- 
(अ र  र. .अठठेचाळ स लाख ेस  हजार सहाशे एकवीस फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - ४६३३                             वषय मांक – १२२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – मा हती व तं ान 

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

संदभ–मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/१२/का व/१०५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

     मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माण-े  

     िन वदा सूचना मांक १४/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदाधारक  मे.मेन म सो युश स 
यांना  महानगरपािलका मु य कायालय व इतर व वध कायालयातील संगणक य केबल नेटवक 
करणेबाबत कामकाज दोन वष कालावधी कर ता दे यास तसेच  यांचेसोबत कामाचा करारनामा 
कर यास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .२१,४५,९८७/- (सव करास हत) अंदाजप क य दरापे ा 
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१४.११% न ेकमी चे दरास व या अनषुंगाने येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६३४                             वषय मांक – १२३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय 

सूचक – मा.साधना मळेकर          अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/१४५/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

      मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण-े  

      मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२४/२०१८-१९ अ वय े ब 
े ीय कायालय अंतगत कायालय,े णालये इ. ठकाण बस वणेत आले या पाणीपंपाची वा षक 

देखभाल व दु ती करण.े सन २०१८-१९ साठ  िन वदा र. .८,९२,३२८/- (अ र  र. .आठ लाख 
यानव हजार तीनश े अठठावीस फ ) पे ा -४.०० ट के कमी दरान े म.े यंकटे रा ंक  
ोजे टसो युशन ा.िल., पुणे या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४६३५                             वषय मांक – १२४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय 

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

संदभ– मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब /ेलेखा/९/का व/४२/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

      मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5-1-2018-2019 अ वये 
भाग .१६ म ये वकासनगर भागात सारथी हे पलाईन वेब पोटल त ार स व नाग रकांचे 

त ार स अनुस न व थाप य वषयक कामे करणेसाठ  िन वदा र. .8,15,965/- राँय ट  र कम 
व मटे रयल टे ट ंग र कम वगळुन िन वदा र. .7,86,290/- (अ र  र. . सात लाख शहाअंशी 
हजार दोनशे न वद फ ) पे ा -28.30% कमी म.ेमं ी क श स या ठेकेदारांकडून काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६३६                             वषय मांक – १२५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय 

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

संदभ– मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब /ेलेखा/९/का व/४४/२०१९ द.२७/०२/२०१९ 

      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

      मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/16-2018-2019 अ वये 
भाग . १६ म ये कवळे मामुड  सारथी हे प लाईन वेब पोटल त ार  व ना रकांचे त ार स 

अनुस न व थाप य वषयक कामे करणे साठ  िन वदा र. .8,15,837/- राँय ट  र कम व 

मटे रयल टे ट ंग र कम वगळुन िन वदा र. .7,86,352/-( अ र  र. .सात लाख शहाअंशी हजार 
तीनशे बाव न फ )पे ा -29.00% कमी मे. ी कॉ टर या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४६३७                             वषय मांक – १२६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ड े ीय  

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

संदभ–  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ड ेका/३/का व/१२८/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ मधील (१ ते ६) ि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 - ४६३८                             वषय मांक – १२७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय  

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

संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१६५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-05-2018-19 अ वये भाग .२३ मधील 
तापक र चौक ते पवारनगर २ पयत या २४ मी. ड .पी. र याचे सुशोभीकरण ईको डली 
प दतीने करणेकामी म.ेट .जी.धमानी िन.र. .4,15,31,949/- (अ र  र. .चार कोट  पंधरा लाख 
एकतीस हजार नऊश े एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .4,12,09,679/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .4,12,09,679/- पे ा 9% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.89% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .3,75,00,808/- + रॉय ट  चाजस र. .1,75,120/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .1,47,150/- = एकुण र. .3,78,23,078/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - ४६३९                             वषय मांक – १२८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय  

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

संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/११६/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/5/2018-19 अ वये भाग .६ मधील 
महादेवनगर,  देवकरव ती व प रसरात  र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन 
ा.िल. िन.र. .62,35,763/- (अ र  र. .बास  लाख प तीस हजार सातशे ेस  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,17,522/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,17,522/- पे ा 17.10% कमी हणजेच 
र. .50,71,426/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .92,800/- = एकुण 
र. .51,89,667/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६४०                             वषय मांक – १२९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर          अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/११९/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/4/2018-19 अ वये भाग .६ मधील 
च पाणी वसाहत व प रसरात र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 
िन.र. .62,36,275/- (अ र  र. .बास  लाख छ ीस हजार दोनशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,18,034/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,18,034/- पे ा 17.10% कमी हणजेच 

र. .50,71,850/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .92,800/- = एकुण 
र. .51,90,091/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६४१                             वषय मांक – १३० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय  

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

संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/११८/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/7/2018-19 अ वये भाग .६ मधील 
धावडेव ती प रसरात र यांचे डांबर करण करणेकामी म.े ली सी क शन ा.िल. 
िन.र. .74,81,254/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख ए याऐंशी हजार दोनशे चोप न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,63,013/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,63,013/- पे ा 17.10% कमी हणजेच 
र. .61,03,938/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .92,800/- = एकुण 
र. .62,22,179/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६४२                            वषय मांक – १३१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय  

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

संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/११७/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/6/2018-19 अ वये भाग .६ मधील 
सदगु नगर, लांडगेव ती प रसरात र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 
िन.र. .74,81,595/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख ए याऐंशी हजार पाचशे पं या नव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,63,354/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,63,354/- पे ा 17.10% कमी हणजेच 
र. .61,04,220/- + रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .92,800/- = एकुण 

र. .62,22,461/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६४३                            वषय मांक – १३२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ाथिमक िश ण   

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

संदभ–  मा.अित.आयु  यांचे प  .िश ण/१०/का व/४२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाकड ल व सव ाथिमक 
शाळेतील संगणक यं णा देखभाल दु तीकामी िन वदा नोट स . २३/२०१८-१९ अ वये िस द 
कर यात आले या कामाक रता म.ेमोनाच टे नॉलॉजी (पुणे) ा.ली. यांची िनयु  करणे व 
याकामी येणा-या र. .१२,३८,४३०/- (अ ऱ  र. .बारा लाख अडोतीस हजार चारशे तीस फ ) चे 
खचास अथवा येणा-या य  खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४६४४                            वषय मांक – १३३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – आरो य मु यालय   

सूचक – मा.सागर आंगोळकर          अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/१६९/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या १०५ ाथिमक शाळा, मा यिमक 
वभागाचे १८ मा यिमक व ालय व मनपाचे २ औ ोिगक िश ण क  (आयट आय) येथे 
मनु यबळा ारे वग खो या साफसफाई करणेकामी १८६ कामगार, यांिञक  प दतीने शौचालय व 
मुता-या साफसफाई करणे कामासाठ  ४६ कामगार व ेञीय कायालयानुसार ८ सुपरवायजर 
पुर वणे या कामासाठ  २ वष कालावधीक रता ठेकेदार िन ती करणेकामी आरो य मु य 
कायालयामाफत िन वदा नोट स .०८/२०१८-१९ िस द क न िन वदा माग व यात आले या 
हो या. यासाठ  एकूण ०७ िन वदाधारक ा  झालेले असून यापैक  ०३ िन वदाधारक पाञ 
झालेले होते. सदर कामासाठ  म.े क इं डया ा.िल. यांचे इतर िन वदाधारका ंपे ा लघु म दर 
(L-1) सादर केलेला आहे. यांचेकडून वेळोवेळ  दर कमी क न घेणेबाबत पञ यवहार केला 
असता द.२५/०२/२०१९ रोजीचे पञा वये सदर सं थेने िन वदा अंदाजपञक य र. .१०,०१,१३,१९८ 
यावर र. .१०,०१,९३,४८९.५५ इतका दर कमी क न दलेला असून सदरचा दर हा िन वदा 
अंदाजपञक य रकमेपे ा ०.०८% ने जा त सादर केलेले आहे. यानुसार मे. क इं डया ा.िल. 
यांनी सादर केलेले दर वीकृत करणेबाबत मा. मु य लेखािधकार  यांनी द.२८/०२/२०१९ रोजी 
िशफारस केलेली आहे. सबब, मे. क इं डया ा.िल. यांचे लघु म दर र. .१०,०१,९३,४८९.५५ 
(अ र  र. .दहा कोट  एक लाख या णव हजार चारशे एकोणन वद पैसे पंचाव न फ ) वीकृत 
करणेस, व काम सु  के या या दनांकापासून २ वष कालावधीक रता ठेकेदार हणून नेमणूक 
क न याकामी यां याशी आव यक अट  व शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणेस व 
महारा  शासनामाफत कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन 
अदा करणेस तसेच य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६४५                            वषय मांक – १३४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण अ े ीय   

सूचक – मा. वकास डोळस          अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/जिन/का व/६९/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पंपर  िचंचवड मनपाचे अ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे काम ठेकेदार म.े आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन 
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ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर 
िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. 
यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 

सिमती या मा यतेचे मुदतवाढ देणेत येईल या माणे अट  व शत म ये नमुद करणेत आलेले 
आहे. स थतीत तृतीय वषाची मुदत पुण होत अस याने पुढ ल १ वषाकर ता (चतुथ वष) 
मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. तसेच सदर कामातील मुळ िन वदा अट  व शत  (A) 

मधील अट .  नुसार २ वषानंतर पुढ ल येक वषासाठ  िन वदा दारात १०% वाढ क न देणेची 
तरतुद आहे. तृतीय वषा क रता डझेल व लेबरचे यावेळचे दर व िन वदा भरले यावेळचे दर 
यांची तुलना क न िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार यांना तृतीय वषा क रता १०% दरवाढ 

देणेत आली होती. चौ या वषासाठ  स या चालु असलेले डझेल व लेबरचे दर व िन वदा भरले 
यावेळचे दर याची तुलना करता ' प  ब माणे िन वदा वकृती यो य दर २५.१६% इतका 

जा त येत आहे. सदरचा वाढ व दर पाहता िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार यांना पुढ ल १ 
वष कालावधीसाठ  तृतीय वषापे ा १०% दरवाढ देणेस हरकत वाटत नाह . यानुसार पुढ ल एक 
वष कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना १०% दरवाढ देऊन र. .१,२६,४७,८८०/- (अ र  र. .एक कोट  
स वीस लाखस ेचाळ स हजार आठशे ऐंशी फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६४६                            वषय मांक – १३५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१२०/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/4/2018-19 अ वये भाग .३२ मधील 
ीकृ ण मं दर ते बँक ऑफ महारा  ते सांगवी फाटा पयत व प रसरातील र ते अ याधुिनक 

प दतीने वकिसत करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा. ा.िल. िन.र. .8,31,29,480/- (अ र  र. .आठ 
कोट  एक ीस लाख एकोणतीस हजार चारशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .8,23,67,822/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .8,23,67,822/- पे ा 10.08% कमी हणजेच र. .7,40,65,146/- + रॉय ट  चाजस 
र. .5,67,558/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,94,100/- = एकुण र. .7,48,26,804/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६४७                            वषय मांक – १३६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ह मु यालय 

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

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१२१/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/6/2018-19 अ वये भाग .३१ नमदा 
गाडन कॉनर ते माकन चौकापयत व प रसरातील र ते अ याधुिनक प दतीने वकसीत करणेकामी 
मे.इंगवले पाट ल क शन कं. िन.र. .5,82,01,010/- (अ र  र. .पाच कोट  याऐंशी लाख एक 
हजार दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,76,87,495/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,76,87,495/- पे ा 
10.07% कमी हणजेच र. .5,18,78,364/- + रॉय ट  चाजस र. .3,19,965/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .1,93,550/- = एकुण र. .5,23,91,879 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६४८                            वषय मांक – १३७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर          अनुमोदक – मा.सार का लांडग े

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१२२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/5/2018-19 अ वये भाग .३१ मधील 
मूत  कॉनर ते रामकृ ण मंगल कायालय (भ  हॉ पीटल) पयत व प रसरातील र ते 

अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणेकामी म.ेइंगवल े पाट ल क शन कं. 
िन.र. .5,82,02,480/- (अ र  र. .पाच कोट  याऐंशी लाख दोन हजार चारशे ऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,76,31,876/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,76,31,876/- पे ा 10.08% कमी 
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हणजेच र. .5,18,22,583/- + रॉय ट  चाजस र. .3,80,754/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,89,850/- = एकुण र. .5,23,93,187/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६४९                            वषय मांक – १३८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस         अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४९५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

       पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .11/3-2018-19 अ वये मनपाचे व वध पंपीग टेशन 
येथील पंपीग मिशनर चे नुतनीकरण करणे व अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.ए सेल इले क स 
यांचेकडुन िन.र. .१,००,१३,१२६/- (अ र  र.  एक कोट  तेरा हजार एकशे स वीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटे रअल टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,००,१३,१२६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१,००,१३,१२६/- पे ा -२७.१०% कमी 
हणजेच र. .७२,९९,५६८/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रअल टे ट ंग चाजस र. .०/- = 

एकुण र. .७२,९९,५६८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स  अिधन राहून 

यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६५०                            वषय मांक – १३९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस         अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४९३/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  
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       पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .11/2-2018-19 अ वये मनपाचे से.२३ अंतगत व वध 
पंप गृहाम ये आव यकतेनुसार अित र  पंप बस वणे व या कामांतगत गवळ माथा येथे पयायी 
पंप बस वणेकामी मे.ए सेल इले क स यांचेकडुन िन.र. .८४,६४,०९०/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी 
लाख चौस  हजार न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रअल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .८४,६४,०९०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदारांकडून र. .८४,६४,०९०/- पे ा -२७.१०% कमी हणजेच र. .६१,७०,३२१/- + रॉय ट  
चाजस र. .०/- मटे रअल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण र. .६१,७०,३२१/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधा रत 

केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स  अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६५१                            वषय मांक – १४० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ग े ीय व ुत 

सूचक – मा.राज  गावडे         अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग े/ व/थेर/८९/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -           

       मनपा या ग े य कायालयांतगत न याने होणा-या व वध व ुत वषयक कामे 
करणेकामी स लागार म.ेवै णवी क सल ट यांना वचारणा केली असता यांनी दनांक 
२२/०२/२०१९  रोजीचे प ा वये तयार  दश वलेली आहे.    मनपा या ग े य कायालयांतगत 
न याने होणा-या व वध उ ानांम य े व ुत वषयक कामे करणे आव यक आहे. तसेच मा. थायी 
सिमती सभा यांचे कड ल ठराव .४३२१  दनांक ५/०२/२०१९  अ वय े पंपर  िचंचवड महानगर 

पािलके या व वध कार या व ुत वषयक क प कामाकर ता स लागार नािमका सुची व 
स लागार फ चे दर िन त करणेत आलेले आहेत. या म ये मे.वै णवी क सल ट यांचा 
समावेश आहे.  मनपा या  ग भागांतगत स या तावात नमुद माणे क प काया वीत 
करणेचे योजन आहे. या कर ता यांना मा. थायी सिमती सभा यांचे कड ल ठराव .४३२१  
दनांक ५/०२/२०१९ नुसार फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६५२                            वषय मांक – १४१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/५/का व/२२५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -       

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  Ele/HO/B/30/1/2018-19 अ वय ेदापोड  िनगड  
बीआरट एस कॉ रडॉरवर ल भ श  चौकात ेड सेपरेटर व उडृडानपुल बांधणे कामात अडथळा 
ठरणारे EHV पायलॉन िश ट करणेकामी ा  लघुतम िन वदाधारक म.ेराहुल एज सी यांचेकड ल 
मुळ िन वदा र. .16,27,99,453/- (अ र  र. .सोळा कोट  स ावीस लाख न यानव हजार चारशे 
ेप न फ ) तां क सिमती या अहवालानूसार या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े(7.81% जादा 

दराने हणजेच) र. .17,55,18,000/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच या कामासाठ  मनपातफ वजपयवे ण शु क व आऊटेज चाजस महापारेषण कंपनीस 
िनयमानुसार वतं  अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६५३                            वषय मांक – १४२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ड े ीय व ुत  

सूचक – मा.सार का लांडग े        अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड े व/वाकड/९५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -      

         मनपा या ड े य कायालयांतगत न याने होणा-या व वध उ ानांम ये व ुत वषयक 
कामे करणे आव यक आहे. तसेच मा. थायी सिमती सभा यांचे कड ल ठराव .४३२१  दनांक 
५/०२/२०१९  अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध कार या व ुत वषयक क प 
कामाकर ता स लागार नािमका सुची व स लागार फ चे दर िन त करणेत आलेले आहेत. या 
म ये मे.वै णवी क सल ट यांचा समावेश आहे.    मनपा या  ड भागांतगत स या तावात 
नमुद माणे क प काया वीत करणेचे योजन आहे. या कर ता मा. थायी सिमती सभा यांचे 

कड ल ठराव .४३२१  दनांक ५/०२/२०१९ नुसार फ अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४६५४                            वषय मांक – १४३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – ड े ीय व ुत  

सूचक – मा.सार का लांडगे         अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ–  मा.अित र  आयु  १ यांचे प  .ड े व/वाकड/९६/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित र  आयु  १ यांनी िशफारस केले माणे -    

       औंध रावेत र यावर ल साई चौक येथील पुलास बाधा करणार  अितउ चदाब (132 KV) 

वीजवाह नी हल वणे या कामाचे आदेश एज सी मे.कोकण मेलॅबल इंड ज यांना िनवीदा .33/1-

2017/18 नुसार आदेश . व/मुका/5/का व/301/18 द. 14/8/2018 अ वये दे यात आलेले आहेत. 
साई चौकातील पुलाचे बांधकामातील अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी अडथळा कर त 
अस याने स ल पॅनचे काम थांबलेले आहे व यामुळे साई चौकातील ेड सेपरेटर चे कामह  
थांबलेल ेअस यान,े उपरो  काम वर त पुण करावयाचे आहे. याकामी महापारेषण यांना इकड ल 
प  .ड /े व/वाकड/265/2018 द.13/8/2018 अ वये सदर काम कर याकर ता एज सी मे.कोकण 
मेलॅबल इंड ज यांना िनयु  कर यात आलेबाबत कळ व यात आलेले आहे. महापारेषण कंपनीने 
उपरो  वषयां कत कामाचे अंदाजप क SE/EHV/O&M/Circle/PN/2156 द.16-8-2018 अ वये 
मंजुर केलेले आहे. यानुसार सदर कामाचे सुपर हजन चाजस र. .53,63,821/- (जीएसट  सह) 
महापारेषण कंपनी यांस मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेऊन अदा द.19-11-18 रोजी अदा 
कर यात आलेले आहेत. यानुसार एज सीने महापारेषण कंपनीचे सुपर हजन खाली दोन 
मोनोपोलचे फ डेशन तयार केलेले असुन ितस-या मोनोपोलचे फ डेशनचे काम चालु आहे. सदर 
ठकाणी तीन मोनोपोल उभे कर यासाठ  महापारेषण कंपनीची अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी 
बंद करावी लागणार आहे. यामुळे महापारेषण कंपनीचा र हे यु लॉस होणार आहे. सदरची 
अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी मनपा या कामासाठ  बंद करावी लागणार अस याने 
महापारेषण कंपनीचा होणारा र हे यु लॉस पं.िचं.मनपान ेमहापारेषण कंपनीस अितउ चदाब (132 

KV) वजवा हनी बंद करण ेआधी अदा करण ेअ याव यक व म ा  आहे. स थतीत सदर 
ठकाणी दोन मोनोपोल उभे कर यासाठ  अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी बंद करणेमुळे 
होणारा र हे यु लॉसची अंदाजे र. .48,46,090/- महापारेषण कंपनीस अितउ चदाब (132 KV) 

वजवा हनी बंद करणेआधी अदा करणेकर ता महापारेषण कंपनीने यांचेकड ल प  
.SE/EHV/O&M/Circle/PN/342 द.16-2-2019 अ वय े कळ वले आहे. तसेच सदरचे काम पुण 

झालेनंतर उवर त र कम महापारेषण कंपनी यांचेकडून िन त क न अंदाजे र. .40,53,910/- 

मनपास कळ व यात येणार आहे. यामुळे स थतीत सदर कामी एक ीत र हे यु लॉसची 
अंदाजे र. .89,00,000/- इतक  र कम महापारेषण कंपनीस काम पुण होणेपुव  मा. थायी सिमती 
सभे या मा यतेने तातड ने अदा करणे अ याव यक व म ा  आहे. सदरची र कम अदा 
कर याकर ता व ुत वभागाचे सन 18/19 या सुधार त अंदाजप कात औंध रावेत र यावर ल 
साईचौक येथील पुलास बाधा करणार  अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी हल वणे या कामावर 
एक ीत र. .८ कोट  इतक  तरतुद कर यात आलेली असुन यामधुन सदरचा खच करणे श य 
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होणार आहे. सबब उपरो  कामाचे महापारेषण कंपनीने कळ वलेनुसार र हे यु लॉसची एक ीत 
र. .89,00,000/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख फ ) महापारेषण कंपनी यांस अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६५५                            वषय मांक – १४४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – वायसीएमएच  

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

संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/८ड/का व/१३१/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

      क  शासना या शा ती (बोड) िनयं णाखाली भारतीय आयु व ान प रषदे ारा पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयात पद यु र अ यास म सु  
कर यास परवानगी ा  झाली आहे. शै णक वष २०१९-२०२० साठ  ७ वषयात एकूण २४ 
व ा याचे वेश नजीक या भ व यकाळात अपे त आहे.  सदर कामी शै णक शु क 
िनधारणासाठ  हे ता वत आहे क , क  शासना या आरो य व कुटंुब क याण मं ालयाकडून 
ा  प  .11025/30/2016 द.२८/०७/२०१६ व २३/०८/२०१६ नुसार सदर वै क य पद यु र 

सं था पंपर  िचंचवड महापािलकेने वखचाने सु  क न चाल व याचे ठर वल.े तसेच महारा  
शासना या नगर वकास वभागा या शासन िनणय .पीसीसी-३०१३/ . .६०१/न व-२२, मं ालय  
मुंबई - ३२ द.४ माच २०१४ नुसार व वध अ यापक य व अ यापकेतर पदांना मंजुर  ा  झाली 
आहे. सदर पदांची िनिमती ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वनंतीव न व खचास ितपूत  
ह  महानगरपािलके ारेच करावयाचे अस याने सदर वै क य पद यु र सं थेला कोण याह  कारचे 
अनुदान ा  नाह . सबब, िश ण शु क सिमती ारा वष २०१९-२०२० साठ  WS/FRA/Adhoc 

Fees/960/2018 द.२७/०८/२०१८ अ वये वनाअनुदािनक वै क य पद यु र सं थांना मंजूर 
शै णक शु क ती व ाथ   र. .8,50,000/- (अ र  र. .आठ लाख प नास हजार फ ) एवढ  
आकारणी कर यास  व सदर  शु काम ये  शु क िनधारण सिमती, महारा  शासन  यांचे कडुन 
काह  बदल झा यास ते संबंधीत पद यु र सं थेस लागू असतील या अट वर सदर पद यु र 
िश ण सं थेस वेश व िश ण शु क संबंधीत व ा याकडून वसुल करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६५६                            वषय मांक – १४५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१७२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-02-2018-19 अ वये न वन भाग .२७ 
येथील व वध र ते काँ ट करण करणेकामी म.ेसंक प इ ा चर िन.र. .5,57,89,271/- 

(अ र  र. .पाच कोट  स ाव न लाख एकोणन वद हजार दोनशे एकाह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,53,37,391/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,53,37,391/- पे ा 12.51% कमी हणजेच 

र. .4,84,14,683/- + रॉय ट  चाजस र. .3,44,230/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,07,650/- = 

एकुण र. .4,88,66,563/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६५७                            वषय मांक – १४६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.सार का लांडगे         अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१७१/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-03-2018-19 अ वये भाग .२५ वाकड 
काळाखडक ते वाकड पोलीस टेशनकडे जाणारा वकास आराखडयातील २४.०० मी. ं द ड .पी. 
र ता वकसीत करणेकामी म.ेरािधका क शन  िन.र. .8,24,64,268/- (अ र  र. .आठ कोट  
चोवीस लाख च स  हजार दोनशे अडूस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .8,16,45,282/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .8,16,45,282/- पे ा 7.5%  कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 8.77% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,55,21,886/- + रॉय ट  चाजस र. .6,57,536/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .1,61,450/- = एकुण र. .7,63,40,872/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
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िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

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

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

ठराव मांक - ४६५८                            वषय मांक – १४७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे         अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१२३/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .87/1/2018-19 अ वये भाग .२ मधील 
ड .पी. व नॉन ड .पी. र ते वकिसत करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .32,97,69,324/- 

(अ र  र. .ब ीस कोट  स या नव लाख एकोणस र हजार तीनशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,68,71,464/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,68,71,464/- पे ा 6.65% कमी दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 

6.54% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .30,51,34,512 /- + रॉय ट  
चाजस र. .14,39,360/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,58,500/- = एकुण र. .30,80,32,372/- 

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

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

---------- 
ठराव मांक - ४६५९                            वषय मांक – १४८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४९/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-6-2018-19अ वये भाग .16 रावेत 
भागातील रावेत गावठाण शाळा ते समीर लॉ स पयतचा १८ मी ड .पी. र ता व इतर र ते 
वकिसत करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .23,18,12,941/- (अ र  र. .तेवीस 
कोट  अठरा लाख बारा हजार नऊशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .23,03,81,040/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .23,03,81,040/- पे ा 10.07% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 11.10% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .20,71,81,669/- + रॉय ट  चाजस र. .10,53,046/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,78,854/- = एकुण र. .20,86,13,569 /- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६६०                            वषय मांक – १४९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर         अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/५०/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-7-2018-19 अ वये गहुंजे ह  लगतचे 
ड .पी.र यापासून देहूरोड र यापयत लेखाफाम या बाजूला ए स ेस हायवे लगतचा १२.०० मी 
चा र ता वकिसत करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .22,12,51,398/- (अ र  
र. .बावीस कोट  बारा लाख ए काव न हजार तीनशे अ या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .21,75,09,222/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .21,75,09,222/- पे ा 10.12% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 11.26% 

ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .19,54,97,289/- + रॉय ट  चाजस 
र. .33,90,387/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,51,788/- = एकुण र. .19,92,39,464/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६६१                            वषय मांक – १५० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/५१/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-8-2018-19 अ वये भाग .१६ मधील 
कवळे भागातील समीर लॉ स ते मुकाई चौकापयत १८.०० मी. ं द ड .पी.र ता व इतर र ते 
वकिसत करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .23,14,02,981/- (अ र  र. .तेवीस 
कोट  चौदा लाख दोन हजार नऊशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .22,69,57,734/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .22,69,57,734/- पे ा 10.71% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 11.77% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .20,26,50,561/- + रॉय ट  चाजस र. .42,56,097/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,89,150/- = एकुण र. .20,70,95,808/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६६२                            वषय मांक – १५१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४६/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-10-2018-19 अ वये भाग .१६ 
वकासनगर मामुड  येथील देहूरोड क टोमट कडून ना हरकत माणपञ आलेले र ते व उव रत 
र ते वकिसत करणेकामी म.ेबी.के.खोसे िन.र. .3,77,13,959/- (अ र  र. .तीन कोट  स याह र 
लाख तेरा हजार नऊश े एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,69,84,875/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .3,69,84,875/- पे ा 7.72% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 10.07% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .3,41,29,643/- + रॉय ट  चाजस र. .5,76,385/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .1,52,700/- = एकुण र. .3,48,58,728/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - ४६६३                            वषय मांक – १५२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/५२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-5-2018-19 अ वये भाग .17 म  य े
िशवनगर  भागात व वा हेकरवाड , भ डवेव ती भागात र याचे कॉ ट करण करणेकामी म.ेबी.के. 
खोसे िन.र. .10,39,98,586/- (अ र  र. .दहा कोट  एकोणचाळ स लाख अ या णव हजार पाचशे 
शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .10,36,18,086/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .10,36,18,086/- पे ा 
12.05% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 12.30% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .9,11,32,107/- + रॉय ट  चाजस र. .97,426/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,83,074/- = एकुण 
र. .9,15,12,607/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६६४                            वषय मांक – १५३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड         अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४७/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-6-2018-19 अ वये र टन कॉलनी अंतगत 
र यांचे य.ुट .ड य.ूट  प दतीने कॉ ट करण करणेकामी म.ेबी के खोसे िन.र. .4,37,73,838/- 

(अ र  र. .चार कोट  सदोतीस लाख याह र हजार आठशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,33,12,595/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,33,12,595/- पे ा 12.50% कमी दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 

12.77% ने कमी येत अस यान े ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .3,78,98,521/- + रॉय ट  
चाजस र. .2,83,843/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,77,400/- = एकुण र. .3,83,59,764/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६६५                            वषय मांक – १५४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा.न ता ल ढे          अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४८/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-8-2018-19 अ वये भाग .१८ मधील 
केशवनगर तानाजीनगर भागातील अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणेकामी म.ेसंक प 
इ ा चर िन.र. .3,97,25,408/- (अ र  र. .तीन कोट  स या णव लाख पंचवीस हजार चारशे 
आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,92,17,896/- वर िन वदा दर 
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माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,92,17,896/- पे ा 
12.51% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 12.82% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .3,43,11,737/- + रॉय ट  चाजस र. .3,23,262/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,84,250/- = 

एकुण र. .3,48,19,249/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६६६                            वषय मांक – १५५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस       अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/५३/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-9-2018-19 अ वये भाग .२१  
दळवीनगर येथे  वंरंगूळा क  बांधणेकामी म.ेएम.ज.ेक शन िन.र. .83,10,602/- (अ र  र. . 
याऐंशी लाख दहा हजार सहाशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .81,60,423/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .81,60,423/- पे ा 12.75% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 13.31% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .71,19,969/- + रॉय ट  चाजस र. .32,569/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .1,17,610/- = एकुण र. .72,70,148/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६६७                            वषय मांक – १५६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१७३/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-01-2018-19 अ वये भाग .२५ वाकड 
गावठाण प रसरातील र ते िसमट काँ टचे करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .14,59,73,054/- (अ र  र. .चौदा कोट  एकोणसाठ लाख याह र हजार चौप न फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .14,39,79,016/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .14,39,79,016/- पे ा 6% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 4.25% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .13,53,40,275/- + 
रॉय ट  चाजस र. .18,83,028/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,11,010/- = एकुण 
र. .13,73,34,313/- 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 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. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६६८                            वषय मांक – १५७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१७५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-01-2018-19 अ वये भाग .२९ पंपळे 
गुरव येथील वैदुव ती आनंदनगर, गणेशनगर, इ. भागातील र ते अ ावत प दतीने वकसीत 
करणेकामी म.े ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. िन.र. .12,45,06,736/- (अ र  र. .बारा 
कोट  पंचेचाळ स लाख सहा हजार सातशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .12,41,17,482/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .12,41,17,482/- पे ा 6% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.24% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .11,66,70,433/- + रॉय ट  चाजस र. .85,240/- मटे रयल 
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टे ट ंग चाजस र. .3,04,014/- = एकुण र. .11,70,59,687/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६६९                            वषय मांक – १५८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१७४/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79-03-2018-19 अ वय े पंपळे गुरव भाग 
.२९ ल मीनगर भालेकरनगर, तुळजाभवानी नगर, िभमाशंकर कॉलनी, गंगो ी नगर प रसरातील 

र ते अ यावत प दतीने वकसीत करणेकामी म.े ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. 
िन.र. .12,33,68,242/- (अ र  र. .बारा कोट  तेहतीस लाख अडूस  हजार दोनशे बेचाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,25,89,844/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,25,89,844/- पे ा 6% कमी दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 6.20% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .11,52,34,453/- + 
रॉय ट  चाजस र. .5,37,498/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,40,900/- = एकुण 
र. .11,60,12,851/- पयत काम क न घेणेस आण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६७०                            वषय मांक – १५९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/१३९/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/04/2018-2019 अ वये िनगड -दापोड  
मागाचे डांबर करण व सबवेची रंगसफेद  व सुशोिभकरण करणेकामी मे.धने र क शन 
िन.र. .1,65,58,929/- (अ र  र. .एक कोट  पास  लाख अ ठाव न हजार नऊशे एकोणतीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,64,46,629/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,64,46,629/- पे ा 2.00% कमी  असा 
दर कमी क न दे यात आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 2.00% कमी दराची सन 2018-19 
चे एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 6.32% ने कमी येत अस याने िन वदा 
दरापे ा िन वदा 2.00% कमी दराने हणजेच र. .1,61,17,696/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,12,300/- = एकुण र. .1,62,29,996/- 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 मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६७१                            वषय मांक – १६० 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – झोिनपु थाप य  

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

संदभ –मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१५५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/४०-२०१८-१९ मधील अ. .२७ 
अ वये भाग .६४ येथील गूलाबनगर येथील लॉक नं.२ येथील (१२ िस स) चे शौचालय पाडून 
नवीन शौचालय बांधणेकामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर 
िन.र. .२९,६५,८७९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पास  हजार आठशे एकोणऐंशी फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२८,९३,२८५/- वर िन वदा माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२८,९३,२८५/- पे ा २.०५% कमी 
हणजेच र. .२८,३३,९७२/- + रॉय ट  चाजस र. .२२,६४४/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 
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र. .४९,९५९/- = एकुण र. .२९,०६,५७५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६७२                            वषय मांक – १६१ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – झोिनपु थाप य  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१५६/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१३-२०१८-१९ मधील अ. .०३ 
अ वये भाग .२७ येथील लालटोपीनगर झोपडप ट त १० िस सचे जूने शौचालय पाडून २६ 
िस सचे नवीन शौचालय बांधणेकामी म.ेअ व कार क शन िन.र. .२९,९३,७८१/-(अ र  
र. .एकोणतीस लाख या णव हजार सातशे ए याऐंशी फ ) पे ा ९.९५% जा त या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजरू दराने र. .३२,९१,६६२/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६७३                            वषय मांक – १६२ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/३६८/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/1/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे पठारेमळा, बुडव ती इ याद  भागात मलिन:सारण 
निलका टाकणेकामी म.ेब हरट दस िन.र. .37,49,792/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास 
हजार सातशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,750/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .37,49,750/- पे ा 12.5% कमी हणजेच र. .32,81,031/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,81,073/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६७४                            वषय मांक – १६३ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग– पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३६२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१६/८/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगर पािलका “ग” े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची 
साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणकेामी (स शन, जेट ंग सह रसायकलींग मिशन या 
सहा यान)े मे.आयन पं स ड एन हायरो सो युश स ा. िल. यांनी िन.र. .१,३५,००,०००/-  
(मनपा िन वदा दर र. .४५,०००/-) ित दन पे ा सुधा रत र. .४३,०००/- ित दन कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख 
फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िन वदा अट  शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६७५                            वषय मांक – १६४ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग– पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३६५/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१६/४/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगर पािलका “ड” े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची 
साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणकेामी (स शन, जेट ंग सह रसायकलींग मिशन या 
सहा यान)े म.ेमे ो वे ट हॅ डिलंग ा. िल. यांनी िन.र. .१,३५,००,०००/- (मनपा िन वदा दर 
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र. .४५,०००/- ित दन) सुधा रत र. .४३,०३९/- ित दन पे ा कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१,२९,११,७००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख अकरा हजार सातशे 
फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िन वदा अट  शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६७६                            वषय मांक – १६५ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग– पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३६४/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१६/५/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगर पािलका “इ” े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई 
आधुिनक यां क  प तीने करणकेामी (स शन, जेट ंग सह रसायकलींग मिशन या सहा यान)े  
मे.मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. िल. यांनी िन.र. .१,३५,००,०००/- (मनपा िन वदा दर र. .४५,०००/- 
ित दन) सुधा रत र. .४३,०३९/- ित दन पे ा कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .१,२९,११,७००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख अकरा हजार सातशे फ ) पयत काम 
क न घेणेस आ ण िन वदा अट  शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६७७                            वषय मांक – १६६ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग– पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३६३/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१६/६/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका “फ” े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई 
आधुिनक यां क  प तीने करणकेामी (स शन, जेट ंग सह रसायकलींग मिशन या सहा यान)े 
मे.आयन पं स ड एन हायरो सो युश स ा. िल. यांनी िन.र. .१,३५,००,०००/- (मनपा िन वदा 
दर र. .४५,०००/- ित दन) सुधा रत र. .४३,०००/- ित दन कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकुणतीस लाख फ ) पयत काम क न 
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घेणेस आ ण िन वदा अट  शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६७८                            वषय मांक – १६७ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग– पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३६१/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१६/७/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगर पािलका “ह” े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई 
आधुिनक यां क  प तीने करणकेामी (स शन, जेट ंग सह रसायकलींग मिशन या सहा यान)े  
मे.आयन पं स ड एन हायरो सो युश स ा. िल. यांनी िन.र. .१,३५,००,०००/- (मनपा िन वदा 
दर र. .४५,०००/- ित दन) सुधा रत र. .४३,०००/- ित दन पे ा कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) पयत काम 
क न घेणेस आ ण िन वदा अट  शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६७९                            वषय मांक – १६८ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग– थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१७६/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७७/२/२०१८-१९ अ वये भाग .२५ वाकड 
येथील भुजबळ व ती मधून वाकडकर व ती माग भुमकर व ती येथील हंजवड कडे 
एम.ड .आर.३१ र याला जोडणारा ३० मी र ता वकिसत करणेकामी म.ेकृ णा इ ा चर 
ा.िल. िन.र. .२४,४४,११,२६८/- (अ र  र. .चोवीस कोट  च वेचाळ स लाख अकरा हजार दोनशे 

अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२३,६९,९६,३४४/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२३,६९,९६,३४४/-  पे ा 
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७% कमी  दराने िन वदा ा  झालेली आहे सन २०१८-१९ चे एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा ८.०५% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 

र. .२२,०४,०६,६००/- + रॉय ट  चाजस र. .७२,४८,०१४/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .१,६६,९१०/- 

= एकुण र. .२२,७८,२१,५२४/- 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 मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६८०                            वषय मांक – १६९ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४९७/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२१/१/२०१८-१९ अ वये वाकड वॉड .५३, अ. 
नं. २०८, वाकड कावेर नगर येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  व संपवेल आ ण 
िसमािभंत बांधणे या कामासाठ  म.े लेग इं जिनअस ा. िल. यांची िन वदा र. .४,५८,६८,०२७/- 
(अ र  र. .चार कोट  अठठाव न लाख अडूस  हजार स ावीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल 

टे टंग चाजस वगळून र. .४,५८,०१,९३०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४,५८,०१,९३०/- पे ा सुधा रत दर १२.५०% जादा (िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा १.८८% ने जा त) हणजेच र. .५,१५,२७,१७१/- + रॉय ट  चाजस 

र. .६६,०९७/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- = एकूण र. .५,१५,९३,२६८/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४६८१                            वषय मांक – १७० 
दनांक – २८/०२/२०१९       

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागाने मनपाचे दवाखाने / णालये 
यांचेकर ता ९ कार या फिनचर वषयक सा ह याची मागणी कर यात आलेली आहे.  यानुसार 
मनपाचे वै क य वभागासाठ  फिनचर सा ह य खरेद  करणेसाठ  Government E market Place 

(GEM) वर िन वदा मांक  GEM/2019/B/180896  िस द क न दर माग व यात आले होते.  
सदर िन वदे या अनुषंगाने तीन पा  िन वदाधारकांपैक  म.ेरेखा इं जिनअर ंग व स व म.ेिनिमती 
इं जिनअर ंग काप . याचें ९ बाबी फिनचर सा ह यांचे ा  लघु म अनु मे .३१,६३,४३८/- व 
.३०,९२,३९५/- एकूण .६२,५५,८३३/- हे अंदाजप क य दर र. .६७,९७,६६०/- पे ा ७.९६ 

ट के कमी व लघु म अस याने GEM/2019/B/180896  चे लघु म पुरवठादार मे.रेखा 
इं जिनअर ंग व स व म.ेिनिमती इं जिनअर ंग काप . यांचेकडून मनपा या वै क य वभागासाठ  
आव यक फिनचर सा ह य खरेद साठ  .६२,५५,८३३/- खच येईल.  तर  फिनचर सा ह य 
खरेद साठ  येणा-या र. .६२,५५,८३३/- (अ र  र. .बास  लाख, पंचाव न हजार, आठशे तेहतीस 
फ ) चे खचास व म.ेरेखा इं जिनअर ंग व स व म.ेिनिमती इं जिनअर ंग काप . यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६८२                               वषय मांक – १७१ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा. सागर आंगोळकर, मा. वकास डोळस यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ा. रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथील दैनं दन 
साफसफाई व व छता ठेकेदार  प दतीने करणे या कामाची ३३ म हने मुदत असलेली ई-िन वदा 
सु. .२/२०१४-१५ माग वणेत आलेली होती. या कामासाठ  ा  झाले या एकूण १० िन वदांपैक  
मे.भगवती वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था, पंपर , पुणे १७ यांचे दर ित दन ित य  
र. .४१४.३८ हे कमान दराशी िनगड त अस याने यांना ११ म हने कालावधीसाठ  दैनं दन 
साफसफाई कामाचा ठेका देणेस व येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक १४४४६ 
द.२९/१२/२०१७ अ वये मा यता दे यात आलेली होती.  सदर ठरावाचे अनुषंगाने म.ेभगवती 
वयंरोजगार सं था, पंपर , पुणे १७ यां या बरोबर तुत कामाचा ११ म ह याचा करारनामा 

क न इकड ल . े ा/का व/३८/२०१६, द.०१/०२/२०१६ अ वये द.०१/०२/२०१६ ते 
३१/१२/२०१६ अखेर थमत: ११ म ह यासाठ  कामाचे आदेश दे यात आलेले होते.  मे.भगवती 
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वयंरोजगार सं था, पंपर , पुणे-१७ यांचा मा.आयु  साहेब यां या आदेशा वये तुत िन वदा 
कामाचा एकूण ठेका ३३ म ह याचा हा मा य केलेला आहे. यानुसार यांनी ा.रामकृ ण मोरे 
े ागृह दु तीक रता बंद ठेव यात आले या द.३०/०४/२०१८ अखेर े ागृहातील दैनं दन 

साफसफाई दोन पाळ ंम ये १० कमचार  पुरवून काम केलेले अस याने यांना द.०१/०१/२०१७ ते 
३०/०४/२०१८ अखेर कामाचे बल अदायगी करणे आव यक आहे. मे.भगवती वयंरोजगार 
सं था, पंपर , पुण-े१७ यांचे े ागृहातील साफसफाईचे कामकाज समाधानकारक अस याने 
यांना पुढ ल २२ म ह यांचा कालावधी दनांक ०१/०१/२०१७ ते ३१/१०/२०१८ अखेर मुदतवाढ 

देणेकामी मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तथा प सदर े ागृह हे 
द.०१/०५/२०१८ ते द.३१/१०/२०१८ या कालावधीत नुतनीकरणा िनिम  बंद राहणार अस याने 
मे.भगवती वयंरोजगार सं था, पंपर , पुण-े१७ यांना ा.रामकृ ण मोरे े ागृह बंद ठेव यात 
आले या दनांक ३०/०५/२०१८ अखेर े ागृहातील दैनं दन साफसफाईपोट  ित दन ित य  
र. .४१४.३८ या दराने कामाचा करारनामा करणेस व याकामी येणा-या एकूण र. . 
२३,७१,०००/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकाह र हजार फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ४६८३                               वषय मांक – १७२ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वकास डोळस, मा. राज  गावडे यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड मनपा ह त पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास 
योजने अंतगत मौजे च-होली, आर ण .२/८३, रावेत आर ण .४/१०२, बो-हाडेवाड  आर ण 
.१/१६२ व आकुड  आर ण .२८३ यांनी इतर येथे रा ब यात येणा-या आिथक या दुबल 

घटकांसाठ या गृह क प योजनेसाठ  इ ा चर या कामापैक  ेनेज, मलशु द करण क  
(STP) येथील थाप य वषयक कामे वतं  िन वदा काढून करणेक रता स लागार नेमणे 
आव यक आहे. याकामी “UNITY I. E. WORLD PVT. LTD. 7, Raghuvansh Apt, Above Central 

Bank, Mayur Colony, Paud Rd, Kothrud, Pune 38” यांची जलिन सारण, पयावरण आ ण 
थाप य वभागात स लागार हणून नेमणूक करणे व यांना िनयमानुसार फ  अदा करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४६८४                               वषय मांक – १७३ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. सागर आंगोळकर, मा. राज  गावडे यांचा ताव –  

वाहन दु ती कायशाळा वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/२०१२-१३ या कामासाठ  
मा. थायी सिमती ठराव .११५६, द.१८/०९/२०१२ माणे क न घेणेत आले या कामासाठ  

य  झाले या र. .१,३०,४६,७९३/- (अ र  र. .एक कोट  तीस लाख सेहेचाळ स हजार सातशे 
णव फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 

ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

  
ठराव मांक - ४६८५                               वषय मांक – १७४ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा. सागर आंगोळकर, मा. वकास डोळस यांचा ताव –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व ालयातील अंदाजे ३७००० व ा याना इ. 
१ ली ते ७ वी साठ  सवािगक शै णक गुणव ा वकास उप मांअंतगत योगवह , भूगोल 
नकाशावह , िच कला वह , व यवसायमाला व वा यायमाला अंतगत व वध अ यासपूरक 
पु तके बालवाड  व इ. १ ली ते ७ वी व ा याना तसेच मा यिमक व ालयातील अंदाजे ८३०२ 
व ा याना इ. ५ वी ते १० वी साठ  िमक पु तका यित र  व वध उप मांअंतगत योगवह , 
भूगोल नकाशावह , िच कला वह  व इतर न दव ा व वध अ यासपूरक पु तके खरेद  करणेकामी 
मे.कौस या प लकेशन, पुणे यां याकडून यापूव  ाथिमक व मा यिमक िश ण वभागामाफत 
झाले या करारना यानुसार शालेय व ा याना शै णक सा ह याची गैरसोय होऊ नये व 
व ा याना वेळेत सदर सा ह य िमळावे हणून १५ जून पासून पुरवणे आव यक अस यान 
यापूव  िस द केले या िन वदा अट  शत नुसार न याने िन वदा न माग वता उपरो  नमूद 
केले या मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे सा ह य यास कोण याह  कारची दरवाढ न करता 
मागील वष या मंजूर लघु म दराने केलेला करारनामा व पुरवठा आदेशातील अट  शत नुसार 
सन २०१९-२० सालासाठ  पुरवठा आदेश देवून शालेय सा ह य खरेद  कर यास व याकामी येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणचेी वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४६८६                               वषय मांक – १७५ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.राज  गावडे यांचा ताव –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कायशाळा वभागाकड ल िन वदा .५-२०१४-१५ (हॉपर 
र ा) र. .७,००,०००/- (वषासाठ ) १०% कमी दराची असून मा. थायी सिमती सभा ठराव . 
८३८२, द.१६/०९/२०१४ मंजूर  दलेली आहे.  या कामासाठ  र. .११,००,०००/- इतका खच 
झालेला असून वकृत र कमे पे ा र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) जादा 
झाले या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
----------  

 
ठराव मांक - ४६८७                               वषय मांक – १७६ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महा मा योितबा फुले व भारतर  
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या वचार व कायाचा चार व सार उप मांतगत बोधनपवाचे 
आयोजन द. ११/०४/२०१९ ते द. १४/०४/२०१९ पयत एकूण ४ दवस कर यात येणार आहे.  
या बोधन पवातगत व वध सामा जक व समाज बोधना मक काय मांचे आयोजन कर यात 
येते.  सदर बोधन पवाचे आयोजन कर यास तसेच याकामी थेट प दतीने येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ४६८८                               वषय मांक – १७७ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.राज  गावडे यांचा ताव –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक शाळेतील अंदाजे ८३५४ व ाथ  
व ाथ नींना शालेय पटानुसार ित व ाथ  व ाथ नीना दोन शालेय व ाथ  गणवेश व दोन 
पी.ट . गणवेश ी. महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम, वाकड यांचेकडून आ ण ित व ाथ  
व ाथ नींना एक वेटर म.े ी.वै णवी म हला काप रेशन यांचेकडून (या पूव या रंगसंगतीनुसार) 
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सदर सा ह याबाबत व ाथाची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये व सदर सा ह य शाळा सु  होताना 
हणजेच १५ जून रोजी पुर वणे आव यक अस याने या पूव  िस द केले या िन वदा अट  

शत नुसार न याने िन वदा न मागवता उपरो  नमूद केले या  मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे 
सा ह य यास कोणताह  कारची दरवाढ न करता मागील वषाचे मंजूर लघु म दराने तसेच 
िन वदा केलेला करारनामा व पुरवठा आदेशातील अट  शत नुसार सन २०१९-२० सालासाठ  व 
पुढ ल कालावधीसाठ  यापूव या केले या करारना यानुसार पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास 
व याकामी येणा-या य  खचास तसेच व ाथ  गणवेश व पी.ट . गणवेश हा खच मा यिमक 
िश ण वभागाकड ल शालेय व ाथ  गणवेश या लेखािशषातून तसेच वेटर खरेद  हा खच 
शालेय व ाथ  वेटर या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ४६८९                               वषय मांक – १७८ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.राज  गावडे यांचा ताव –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ.बालवाड  ते ८ वी तील सव 
व ाथ  व ाथ नीनंा शालेय पटानुसार ित व ाथ  व ाथ नीना दोन शालेय व ाथ  गणवेश ी. 
महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम, वाकड यांचेकडून आ ण ित व ाथ  व ाथ नीना व दोन 
पी.ट . गणवेश मे. े ट ज गारमटस अँड टेल रंग फम यांचेकडून आ ण ित व ाथ  व ाथ नीना 
एक वेटर म.े ी.वै णवी म हला काप रेशन यांचेकडून (या पूव या रंगसंगतीनुसार) सदर 
सा ह याबाबत व ाथाची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये व सदर सा ह य शाळा सु  होताना 
हणजेच १५ जून रोजी पुर वणे आव यक अस याने या पूव  िस द केले या िन वदा अट  

शत नुसार न याने िन वदा न मागवता उपरो  नमूद केले या  मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे 
सा ह य यास कोणताह  कारची दरवाढ न करता मागील वषाचे मंजूर लघु म दराने तसेच 
िन वदा, केलेला करारनामा व पुरवठा आदेशातील अट  शत नुसार सन २०१९-२० सालासाठ  व 
पुढ ल कालावधीसाठ  यापूव या केले या करारना यानुसार पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास 
व याकामी येणा-या य  खचास तसेच व ाथ  गणवेश हा खच ाथिमक िश ण 
वभागाकड ल व ाथ  गणवेश व बालवाड  व ाथ  या लेखािशषातून तसेच व पी.ट . गणवेश हा 
पी.ट . गणवेश व खेळ शाळा या लेखािशषातून तसेच वेटर खरेद  हा खच वेटर खरेद  व 
बालवाड  व ाथ  वेटस या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक - ४६९०                               वषय मांक – १७९ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

सूचक – मा.अिमत गावडे               अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ – मा.अिमत गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव –  

ा. रामकृ ण मोरे ना यगृहात िनमाण कर यात आले या कलादालनाम ये सव कारची 
दशने भर वण,े कला वषयक उप म राब वणे, रा यातील सव कलाकरापयत कलदालनाचे 
मोशन करणे यासाठ  या वषयाचे अ यासक वजय जगताप यांना एक त र. . २०,०००/- 

(अ र  र. . वीस हजार फ ) मानधनावर सहा म हने कालावधीक रता नेमणूक करणेक रता व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ४६९१                           वषय मांक – १८० 

दनांक – २८/०२/२०१९      

सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.राजू िमसाळ, मा.अिमत गावडे यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड मनपाचे दवाखान/े णालयासाठ  औषधे/सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. . 
२/२०१६-१८ ची पुरवठाधारकाची मुदत दनांक २८/११/२०१८ रोजी संपु ात आलेली असून न याने 
औषधे/सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. .१४/४/२०१८–२० व ई.िन.सु. .१६/४/२०१८-२० िस द 
क न सदर िन वदेस दनांक – २८/१/२०१९ अखेर मुदतवाढ देणेत आलेली होती. सदर िन वदेचा 
तपिशल खालील माणे. 

अ. . औषधे/सा ह याचा तपशील अंदाजे कंमत कामाची मुदत 

१ ऐलोपेिथक 
औषधे(Tab.Inj.Syp.Oint) 

१८,०१,८६,८७१/- ०२ वष 

२ स जकल सा ह य ६,३१,९४,८७६/- ०२ वष 

३ आयुव दक औषधे १,२३,९७,१६६/- ०२ वष 

४ डटल सा ह य २,४५,०६६/- ०२ वष 

 वर ल िन वदेनुसार िन वदाकारांची पा ता/अपा ता ठर वणे ा  दरांना ग 
किमट ची मा यता घेणे संबंिधत पुरवठाधारक िन त करणे दर वकृत करणे यांचेशी 
करारनामा करणे इ याद साठ  काह  अवधी लागणे अप रहाय आहे. जु या िन वदेतील 
पुरवठाधारक  जु या दरानुसार औषधे/सा ह य पुरवठयास टाळाटाळ कर त आहेत. यामुळे मनपा 
दवाखाने/ णालयांना औषधे/सा ह याचा तुटवडा जाणवत आहे. नजीक या कालावधीत लोकसभा 
िनवडणूक ची आचारसं हता लागणेची श यता असून आचारसं हता कालावधीत वर ल िन वदेस 
मा. थायी सिमती सभेची मनपा अिधिनयम कलम ७३(क) नसुार मा यता न िमळा यास 
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औषधे/सा ह य खरेद स वलंब होईल व यामुळे णसेवेवर प रणाम होणार आहे. सबब जु या    
िन वदेची मुदत दनांक २८/११/२१८ रोजी संपु ात आली अस याने वर ल ई.िन.सु. . 
१६/४/२०१८-२० नुसार ा  लघु म िन वदाकाराकडून औषधे/सा ह य खरेद स येणा-या खचास 
मा यता दे यात येत आहे. या संदभात िन वदाधारक िन त कर याचे तसेच या संद ातील 
अनुषंिगक बाबी संदभात िनणय घेणेचे संपूण अिधकार मा.आयु सो यांना देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६९२                            वषय मांक – १८१ 
दनांक – २८/०२/२०१९      

सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ – मा.अिमत गावडे , मा.राजू िमसाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ाधीकरणाकडुन ता यात आलेली १) वरंगुळा क  

४७६५ चौ.मी २) से.न.ं२६ उ ान ३०८७ चौ.मी. ३) ऍड ह चर पाक ७४८५ चौ.मी. असे एकूण 
१५३३७ चौ.मी. े ावर ल उ ाने मनपा या ता यात आलेले अस याने याची देखभाल करणे 
आव यक आहे. अ भागातील िन वदा नोट स .६/२ सन २०१८-१९ चे मधील दरानुसार ा  
२८.०८ ने कमी या दराने म.े थमेश असोिसएटस ्  यांना ११ म हने कालावधी साठ  कंवा िन वदा 
कायवाह  पूण होईपयत या कालावधीसाठ  देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६९३                            वषय मांक – १८२ 

दनांक – २८/०२/२०१९      

सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ – मा.अिमत गावडे , मा.राजू िमसाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वृ संवधन वभागामाफत िम  डेअर  फाम पंपर  

येथे सन २०१८ म ये महारा  वन वकास महामंडळमाफत १०,००० वृ रोपण करणेत आले होते. 
सन २०१९-२० या वषाम ये िम  डेअर  फाम पंपर  येथे १०,००० वृ रोपण मागील वष या 
मंजूर दर र. .९३०/- या दराने महारा  वन वकास महामंडळमाफत वृ रोपण क न तीन वष 
देखभाल करणेकामी येणा-या र. .९३,००,०००/- (अ र  र. . या णव लाख फ ) खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४६९४                            वषय मांक – १८३ 

दनांक – २८/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वकास डोळस , मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने साने चौक ते िचखली येथील भाजी मंडईतील 

गाळे जाह र िललाव व आर ण प दतीने दे यासाठ  नुकतेच भुमी जंदगी वभागाने जाह र 
कटन तयार क न िस द केले आहे. एकूण १३९ भाजी या गाळयांची सं या आहे. गे या 

अनेक वषापासून येथील जवळपासचे भाजी व े ते येथे कायम व पी भाजी यवसाय क न 
आपला उदरिनवाह कर त आहेत. येथे भाजी व  करणा-या व े यांची आिथक प र थती खूप 
हालाखीची असुन यां या प र थतीमुळे ते ामा णकपणे अनके वष र यावर यवसाय करत 
आहेत. ब-याच वषापासून यांची भाजी मंडईची इ छा होती. व आजह  ते यासाठ  आ ह  
आहेत. खूप क ाने यवसाय करत असताना यां यावर कुठ याच कारचा अ याय होऊ नये. ह  
अपे ा आहे. कारण िचखली येथे महापािलके या वतीने िललाव प दतीने गाळे भाडयाने दे यात 
येणार असून यातह  आर णाची अट टाकली आहे. यामुळे शहरातील इतर भागातील ह  
आिथक स म यापार ह  अिधक बोली लावून यात सहभागी होऊन पैशा या जोरावर येथील गाळे 
घेऊ शकतात. यामुळे येथील मुळ भाजी व े यावर अ याय होऊ शकतो. भाजी मंडईम ये गाळा 
न िमळा यावर मग वषानुवष ामा णक यवसाय करणा-या भाजी व े याचे कुटंूब र यावर 
येऊ शकते कंवा याला परत अनिधकृतपणे र यावर आपला यवसाय करावा लागेल. या 
अगोदरह  आ ह  सवा या वतीने फ भाग े ीय कायालयाकडे यासंदभात मागणी क न येथील 
गाळे रतसर भाडयाने िमळ यासाठ  मागणी केली होती. यावेळ  आ हाला सकारा मक ितसादर 
आपण दलेला होता. पण  िललाव प दतीमुळे आम यावर खूप मोठे संकट आलेले आहे. यातून 
आपणच माग काढून आ हाला सहकाय कराव.े अशी अपे ा आहे. यामुळे आ ह  आपणास न  
वनंती करतो क , या ठकाणी जा हर िललाव व आर णाची अट िशिथल क न येथे वषानुवष 
यवसाय करणा-या भाजी व े यांना या भाजी मंडईम ये समा व  कर यात याव.े यासाठ  
असणारे भाडे व इतर कर भर यास सव व े ते तयार आहेत. यामुळे येथे यवसाय करणारे सव 
भाजी व े ते यांना या ठकाणी ाधा य देऊन यांना गाळयाचे वाटप कर यात याव.े व उव रत 
गाळे आप या हशोबाने अ य लोकांना दे यात याव.े तरच येथील गोरग रब भाजी व े यांना 
याय िमळेल अशी आमची सवाची मागणी आहे. तर  आपण ह   िललाव प दती ता काळ र  

क न येथील मुळ भाजी व े यां या हताचा िनणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
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ठराव मांक - ४६९५                            वषय मांक – १८४ 

दनांक – २८/०२/२०१९      

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ – मा. वलास म डगेर  , मा.राजू िमसाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये घंटागाड  कमचार  दैनं दन शहर 

व छतेचे कामकाज कर त आहेत. यांना र. .१५,०००/- मानधन िमळत आहे. तर  यांना 
कुशल कामगारा माणे र. .२१,५००/- मानधन दे यास मा यता दे यात येत आहे. याच माणे 
बालवाड  सेवकांना खालील माणे मानधन वाढ व यास मा यता दे यात येत आहे.  
 

अ. . कालावधी मानधन र.  

१ १ ते ५ वष  १५,०००/- 
२ ५ वष १ म हने ते १० वष १७,०००/- 
३ १० वष १ म हने ते १५ वष १९,०००/- 
४ १५ वष ते पुढ ल २१,०००/- 

 
 सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६९६                            वषय मांक – १८५ 

दनांक – २८/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वलास म डगेर  , मा.अिमत गावडे यांचा ताव. 
 संत तुकारामनगर येथील ी.संत रो हदास सां कृितक भवन ी.संत रो हदास वचारमंच 
सं था(र ज ेशन नं.६२७०/९२) या सं थेस ११ म हने कराराने मनपा ठरवतील या भाडे दराने 
भाडे त वावर चाल व यास देणेकामी मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४६९७                            वषय मांक – १८६ 
दनांक – २८/०२/२०१९       

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव -  

   वाकड . .२६ येथील भाजी मंडई येथे बांध यात आले या भाजीमंडई ओटयांचे िललाव 
प दतीने वाटप कर याचा काय म जा हर झाला आहे.  सदर भाजी मंडई मधील गाळयांम ये 
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थािनक नाग रकांमाफत स थतीत भाजी व चा यवसाय चालू आहे.  सदर भाजी व े ते हे 
गे या २० ते २५ वषापासून १६ नंबर बस टॉप व थेरगांव प रसर येथील र यावर भाजी व चा 
यवसाय क न यांचा उदरिनवाह करत होते. तथा प वारंवार संबंिधतांना सदर जागा रकामी 
करणेबाबत े ीय कायालयामाफत सुचना दे यात आ या हो या वषयां कत भाजीमंडई यापूव  ब 
व ड े ीय कायालयामाफत थािनक भाजी व े यांना दे यात यावी अशी वेळोवेळ  थािनक 
ितिनधींनी मागणी केली होती.  वाकड भाग .२६ मधील १६ नंबर र यावर हे भाजी व े ते 

गेली २० ते २५ वषापासून यवसाय कर त आहेत. परंतु रोडवर अित मण झालेमुळे याचा 
वाहतुक ला आ ण नाग रकांनाह  ास होत होता.  येथील र यावर ल अपघाताम ये भाजी 
व े यांचाह  जीव गेला आहे.  यामुळे वाहतुक या ीने व नाग रकांचा ास कमी हावा या 
कर ता सव भाजी व े ते सदर भाजीमंडईम ये थलांतर त झाले आहेत.  सदर रोडवर आता 
एकह  भाजी व े यांचे अित मण नाह .  स थतीत भूिम- जंदगी वभागामाफत काढ यात 
आले या जा हर िललावामुळे सदर ठकाणी बाहेर ल यवसाियक पैशा या जोरावर याम ये भाग 
घेत यास यानंा िललावाम ये गाळे उपल ध झा यास स थतीत यवसाय करणा-या थािनक 
भाजी व या नाग रकांवर अ याय होणार आहे.  तर  आपणामाफत वषयां कत भाजीमंडई 
बाबत सु  असलेली जा हर िललाव या थिगत क न स थतीत यवसाय करणा-या 
थािनक भाजी व े याकडून महापािलका दरानुसार भाडे व अनामत र कम आका न गाळे 
यांनाच उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ४६९८                            वषय मांक – १८७ 
दनांक – २८/०२/२०१९       

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. ा खानोलकर 

संदभ – मा.राज  गावडे, मा. ा खानोलकर यांचा ताव –  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान, वृ  संवधन वभागामाफत व वध कारची 
वै व यपूण उ ाने वकसीत केलेली असून याम ये पयावरण वषयक बाबींचे समावेश असलेले 
पयावरण सं कार उ ान व आयुव दक वनऔषधी उ ान वकसीत कर यात आलेली आहेत.  सदर 
उ ानातील पयावरण वषयक जनजागृती हावी या उ ेशाने मनपा या ५ वी ते ९ व मा यिमक 
शाळांमधील व ा यासाठ  म.ेिनसग जागर ित ान, कोथ ड पुणे यांना थायी सिमती ठराव 
मां क२३०५, द.२८/०२/२०१८ नुसार मनपा या शाळांमधील व ा यासाठ  सहली आयो जत 

केले या हो या. याच मंजूर दरानुसार पुढ ल सन २०१९-२० या वषाम ये मनपा या सव 
शाळांमधील व ा यासाठ  सहली म.ेिनसग जागर ित ान, कोथ ड पुणे यांचेकडून आयो जत 
क न याकामी येणा-या र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) पयत या खचास 
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मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४६९९                            वषय मांक – १८८ 
दनांक – २८/०२/२०१९       

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. ा खानोलकर 

संदभ – मा.राज  गावडे, मा. ा खानोलकर यांचा ताव –  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान, वृ  संवधन वभागामाफत व वध कारची 
वै व यपूण उ ाने वकसीत केलेली असून याम ये पयावरण वषयक बाबींचे समावेश असलेले व 
इतर अशी १७८ उ ाने वकसीत करणेत आलेली आहेत. सदर उ ानातील पयावरण वषयक 
जनजागृती हावी या उ ेशाने १) Single side bird plates, 2.5.x.2.5 x 11 या साईजचे 
र. .१७,६००/- २) Single side board 6.x.4  x 11 या साईजचे र. .३१,५००/- ३) Single side board 

2.x.1.5 x 6.5 या साईजचे र. .८,७००/- या दराने िनसग जागर ित ान यांचेकडून बस वणेस व 
याकामी येणा-या र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) अथवा य  येणा-या 

खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४७००                            वषय मांक – १८९ 
दनांक – २८/०२/२०१९       

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

संदभ –  मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव –  

        दनांक ०५/०३/२०१९ रोजीची मा. थायी सिमती सभा ह  दनांक ०७/०३/२०१९ रोजी 
दुपार  १२.३० वाजता आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 सभापती 
 थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक - नस/३/का व/४४०/२०१९ 

दनांक – २८/०२/२०१९ 

                                                      
                                 (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                      नगरसिचव   

                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडेपुढ ल यो य या कायवाह साठ     

रवाना. 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/११०/२०१९ द.२०/०२/२०१९ वषय .३१ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/११५/२०१९ द.२०/०२/२०१९ वषय .३२ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/१३३/२०१९ द.२०/०२/२०१९ वषय .३३ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/२०२/२०१९ द.२१/०२/२०१९ वषय .३४ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/१०९/२०१९ द.२०/०२/२०१९ वषय .४२ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/१३१/२०१९ द.२१/०२/२०१९ वषय .४३ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन. /१५/का व/१५१/२०१९ द.२२/०२/२०१९ वषय .४४ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन. /१५/का व/१५०/२०१९ द.२२/०२/२०१९ वषय .४५ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/१९०/२०१९ द.२२/०२/२०१९ वषय .४६ चे लगत) 

 



131 
 

 

( .ड ेका/३/का व/१२२/२०१९ द.२२/०२/२०१९ वषय .५३ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/३६१/२०१९ द.२५/०२/२०१९ वषय .५४ चे लगत) 
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( .अ ेका/लेखा/का व/७०/२०१९ द.२५/०२/२०१९ वषय .५५ चे लगत) 
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( .अ ेका/लेखा/का व/७१/२०१९ द.२५/०२/२०१९ वषय .५६ चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/४२८/२०१९ द.२२/०२/२०१९ वषय .५७ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/१४२/२०१९ द.२७/०२/२०१९ वषय .७३ चे लगत) 

 
 



141 
 

 

 
 
 



142 
 

 

 
 
 



143 
 

 

 
 



144 
 

 

 
 
 



145 
 

 

 
 



146 
 

 

( . था/िन/क-मु य/का व/११४/२०१९ द.२८/०२/२०१९ वषय .९७ चे लगत) 
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( ..ग ेका/िन-३/का व/१३२/२०१९ द.२१/०२/२०१९ वषय .१०८ चे लगत) 
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( .. था/िन/ड-मु य/का व/१६२/२०१९ द.२८/०२/२०१९ वषय .१०९ चे लगत) 
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( ..ड ेका/३/का व/१२८/२०१९ द.२८/०२/२०१९ वषय .१२६ चे लगत) 
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