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

कायप का मांक – ८६ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २३/१०/२०१८     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२३/१०/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.मोरे र महाद ू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 हड कर - आयु , मा.गावडे – .अित र  आयु (२) मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना,मा.कोळंबे – मु य 
लेखापाल, मा.पाट ल, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.िनकम, मा.सवणे,– .सह शहर अिभयंता, 
मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे - सहा यक आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, 
मा.राऊत, मा.दांगट, मा.खोत, – . सहा यक आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, 
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मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.िशंदे 
– शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.इंगळे,मा.तांबे, मा.च हाण, 
मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 
मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.सेठ या 
- कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.आगळे, मा.जाधवर– शासन 
अिधकार , मा.माने – लेखािधकार , पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले –  
 
वषय .४७) मे. कमया असोिसए स यांची ह भागात फुगेवाड  येथील िशवाजी महाराज पुतळा 

सुशोिभकरण करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणुक करणेबाबत. 
वषय .४८) मे. कमया असोिसए स यांची ह भागात दापोड  हुता मा भगतिसंग शाळा पाडून 

न वन शाळा इमारत बांधणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणुक करणेबाबत. 
वषय .४९) ािधकरण गंगानगर भागातील र याचे काँ ट करण करणेकामी क प 

यव थापन स लागार (PMC)नेमणुक करणे व फ  अदा करणेबाबत. 
वषय .५०) मनपाचे वाय.सी.एम.हॉ पीटलसाठ  फिनचर पुर वणेव यव था करणेकामी क प 

स लगार नेमणुक करणेबाबत. 
वषय .५१) मे.िनयोजन क सलटंटस आ कटे ट अ ड लॅनस यांची मौजे भोसर  कासारवाड  

येथील आ. .१३ वकसीत करणेकामी क प स लागार नेमणुक करणेबाबत. 
वषय .५२) मे.िनयोजन क सलटंटस आ कटे ट अ ड लॅनस यांची भाग .२० येथील 

यानचंद हॉक  टे डयम म ये पॉिल ास बस वणेकामी क प स लागार नेमणुक 
करणेबाबत. 

वषय .५३) जा हर त रोटेशन धोरण सन २०१८-१९ बाबत. 
वषय .५४) अंदाजप क य तरतूद वग करणाचे अवलोकन करणे. 
वषय .५५) ह े ीय कायालयाचे काय े ातील मनपाचे सव शौचालय व मुता-यांची यां क 

प दतीने व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती करणेबाबत.  
वषय .५६) मनपा ह े ीय कायालय नटस ाट िनळूफुले रंगमं दर  इमारतीची  साफसफाई व 

देखभाल दु ती करणेबाबत.  
वषय .५७) सन २०१८-१९ या अथसंक पातील इ े ीय – थाप य कायालयातील कामां या 

तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत– मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा 
ताव. 
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वषय .५८)महारा  महापौर प रषदेस उप थत रहाणेसाठ चे खचास मा यता देणेबाबत.-  

मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
वषय .५९) मै ी झोपडप ट  र हवासी सोसायट  या NGO सं थेस जागा भा याने देणेबाबत.- 

मा.राज  गावडे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव. 
वषय .६०) मा. थायी सिमती ठराव .३३६१ द.१६/१०/२०१८ म ये दु तीबाबत.- मा.सागर 

आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय .६१) मा. थायी सिमती ठराव .३२१६ द.२५/०९/२०१८ म ये दु तीबाबत- 

मा. वलास म डगेर , मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय .६२) वाकड येथील आ. .३/१८ येथे उ ान वकसीत करणेकामी वा तु वशारद नेमणूक 

करणेबाबतच - मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
वषय .६३) इं ायणीनगर येथील संत ाने र डा संकुल मधील िस थे टक ॅक पोलीस 

वसाहतीतील खेळाडंूना सरावासाठ  वनामू य िमळणेबाबत.- मा. वलास म डगेर , 
मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 

वषय .६४) SUTP/BRTS क प राब वणेसाठ  केलेले भू संपादन व क प बािधतांचे पुनवसन 
यांचा मू यांकन अहवाल करणेकामी स लगार नेमणेबाबत. 

वषय .६५) ब भागातील व वध वकास कामांसीठ  क प य थापन स लागार/ 
वा तु वशारद नेमणूक बाबत. 

वषय .६६) मे.इ फनीट  कं सं टंट स वसेस यांची क प स लागार हणून नेमणूक बाबत. 
वषय .६७) मे.इ फनीट  कं सं टंट स वसेस यांची क प स लागार हणून नेमणूक बाबत. 
वषय .६८) मे.इ फनीट  कं सं टंट स वसेस यांची क प स लागार हणून नेमणूक बाबत. 
वषय .६९) मे.ए हायर सेफ कं सं टंट यांची क प स लागार हणून नेमणूक बाबत. 
वषय .७०) मे.अँ युरेड इं जिनय रंग स वसेस यांची क प स लागार हणून नेमणूक बाबत. 
वषय .७१) म हलांना चारचाक  हलके वाहन चाल वणेचे िश ण देणेकामीचे कामकाजाचे बील 

अदायगीबाबत. 
वषय .७२) मनपाचे वाय.सी.एम.हॉ पीटलसाठ  फिनचर पुर वणे व यव था करणेबाबत. 
वषय .७३) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या 

वकास कामांबाबत. 
--------- 

 
दनांक१६/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८५) 
चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक - ३३७९      वषय मांक - ०१ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४३१/२०१८ द.०८/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२/२०१८-१९अ वये भाग .१६ म ये से टर नं.२९ 
गु ारा प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेचीकामे करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.पी. ह . देशमुख िन.र. .३३,४४,०६७/-(अ र  र. . तेहतीस लाख च वेचाळ स हजार सदुस  
फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३२,४८,५५६/-वरिन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो ठेकेदाराकडून र. .३२,४८,५५६/-पे ा 
२७.९७% कमी हणजेच र. .२३,३९,९३५/- +रॉय ट  चाजस र. .२१,२०१/-मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .७४,३१०/- = एकुण र. .२४,३५,४४६/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
विन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेचिन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घटदरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत 
आहे. 

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

 
ठराव माकं - ३३८०      वषय मांक - ०२ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – िश ण 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

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

मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२९ द.४/१०/२०१८ अ वये िश ण सिमती सभा ठराव .१८ 
दनांक १०/०८/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळांम ये 
साय स सटर कायम व पी थापनेस मा यता दे यात आलेली आहे. यास अनुस न मा यिमक 
शाळांम येह  साय स सटर कायम व पी थापनेस मा यता देणेत येत आहे. हा क प 
महानगरपािलके या सव ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये शाळािनहाय थापना कर यासाठ  
आव यक या बाबींची महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक वभागाने पूतता करणे 
आव यक आहे. पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेतील ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये साय स 
सटर क पासाठ  येणा-या य  खचाची तरतूद ाथिमक िश ण वभागातील ई-लिनग कूल 
(पान .२९९ वर ल अ.नु. .४९) या लेखािशषामधून खच कर यात यावा. सदर लेखािशषावर 
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साय स सटरसाठ  सन २०१८-१९ या वषात लागणा-या जादा खचासाठ  ाधा याने ई-लिनग 
कूल (पान .२९९ वर ल अनु. .४९) या लेखािशषावर ाथिमक व मा यिमक वभाग व इतर 
वभागातील उपल ध अखच त रा हलेली तरतूद तसेच इतर वभागास न लागणार  तरतूद र कम 
वग करण करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३३८१      वषय मांक - ०३ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

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

वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ 

द.१२/१०/२०१८ बाबत. 
वषय .३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक -३३८२      वषय मांक - ०४ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

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

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/३/२०१८-२०१९अ वये भाग .१िचखली येथील 
आर ण .१/११८म ये वाहनतळ वकसीत करणेकामीमे.एस.बी.काळे िन.र. .४९,८८,०४०/-
(अ र  र. .एकोणप नास लाखअ ठयाऐंशी हजार चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजसवगळून र. .४७,७३,४८८/-वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसारसदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४७,७३,४८८/-पे ा १८.६१% कमी हणजेच र. .३८,८५,१४२/- 
+रॉय ट  चाजस र. .१,९०,१५२/-मटे रयलटे ट ंग चाजस र. .२४,४००/- = एकुण 
र. .४०,९९,६९४/-पयत काम क नघेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढकलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाटकालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत आहे . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३८३      वषय मांक - ०५ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५२६/२०१८ द.१२/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/९०/२०१८-२०१९अ वये भाग .११म ये व वध 
ठकाणी टाँम वाँटर लाईन वषयक सुधारणा व इतर थाप य वषयककामे करणेकामी 
मे.एस.ड .द डकर िन.र. .२९,९६,६५८/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार सहाशे 
अ ठाव ण फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यलटे ट ंग चाजस वगळून र. .२९,६६,९१२/-वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२९,६६,९१२/-
पे ा ३१% कमी हणजेच र. .२०,४७,१६९/- +रॉय ट  चाजस र. .१३,५९७/-मटे रयलटे ट ंग 
चाजस र. .१६,१५०/- = एकुण र. .२०,७६,९१६/-पयत काम क नघेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढकलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत 
आहे.  

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

 

ठराव मांक - ३३८४      वषय मांक - ०६ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/३६९/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11-64-2018-19 अ वये भाग .२४ मधील 
मंगलनगर, गुजरनगर,संतोषनगर प रसरातील र यांची द ु ती बीएम व बीसीप दतीने करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .31,32,646/- (अ र  र. .एकतीस लाख ब ीस हजार सहाशे शेहचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यलटे ट ंग चाजस वगळून र. .30,69,996/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,69,996/- पे ा 
10.65% कमी हणजेच र. .27,43,041/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयलटे ट ंग चाजस 
र. .62,650/- = एकुण र. .28,05,691/- पयत कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु वसेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढकलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारकराह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३३८५      वषय मांक - ०७ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ड े ीय कायालय  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांचे प  .ड ेका/३/का व/६६९/२०१८ द.११/१०/२०१८     

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा कामां या 
सोबतचे प  अ मधील (१ते २)िनयमानुसार विन वदा अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुनमंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आलाअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ३३८६      वषय मांक - ०८ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय  

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९२/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/५७/२०१८-१९अ वये भाग .२० येथील 
गंगानगर म ये थाप य वषयक कामे करणेकामीमे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .३७,४८,२७३/-
(अ र  र. .सदोतीसलाख अ ठेचाळ स हजार दोनशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यलटे ट ंग चाजस वगळून र. .३६,३९,९०९/-वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३६,३९,९०९/-पे ा३३.०१% कमी 
हणजेच र. .२४,३८,३७५/- +रॉय ट  चाजस र. .५५,२६३/-मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .५३,१००/- = एकुण र. .२५,४६,७३८/- पयतकाम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर लव 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 ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत 
आहे . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३३८७      वषय मांक - ०९ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९१/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/२२/२०१८-१९अ वये भाग .२० येथील 
व लभनगर प रसरात न वन पे ह ंग लाँक बस वणे दु त करणे व इतरअनुषंगीक कामे 
करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .३७,४९,१७३/-(अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार एकशे याह र फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .३७,०८,६८७/-वरिन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम 
उपरो ठेकेदाराकडून र. .३७,०८,६८७/-पे ा ३२.२२% कमी हणजेच र. .२५,१३,७४८/- +रॉय ट  
चाजस र. .५,९३६/-मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३४,५५०/- = एकुण र. .२५,५४,२३४/-पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार विन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेचिन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घटदरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३३८८      वषय मांक - १० 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९०/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/18/2018-19 अ वये भाग .२० येथीलमनपा 
शाळे या समोर ल प रसर, पसाळ चाळ, व ा वकास शाळेसमोर ल प रसर वआजुबाजु या 
प रसरात टॉम वॉटर वषयक व इतर अनुषंगीक काम े करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायझेस 
िन.र. .29,49,116/- (अ र  र. .एकोणतीसलाख एकोणप नास हजार एकशे सोळा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंगचाजस वगळून र. .29,12,030/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,12,030/- पे ा 32.18% कमी 
हणजेच र. .19,74,939/- +रॉय ट  चाजस र. .5,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,150/- = 

एकुण र. .20,12,025/- पयतकाम 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 



9 
 

लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - ३३८९      वषय मांक - ११ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३८९/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/२१/२०१८-१९ अ वये भाग .२० येथील संत 
तुकारामनगर व महेशनगर प रसरात न वन पे ह गं लाँक बस वणेदु त करणे व इतर अनुषंगीक 
कामे करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायझेसिन.र. .३७,४१,८७४/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
ए केचाळ स हजार आठशेचौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .३७,०१,३८८/-वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत कामउपरो  
ठेकेदाराकडून र. .३७,०१,३८८/-पे ा ३३.२१% कमी हणजेच र. .२४,७२,१५७/- +रॉय ट  चाजस 
र. .५,९३६/-मटे रयल टे ट ंग चाजसर. .३४,५५०/- = एकुण र. .२५,१२,६४३/-पयत काम क न 
घेणेस आ णिनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर 
अदाकरणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसारमटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट सअिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३३९०      वषय मांक - १२ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय  

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३८८/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/73/2018-19 अ वये भाग .८ येथील 
इं ायणीनगर चौक ते वामी समथ कॉनर तसेच या र यालगतचे ऑ ोचर यांवर  व इ याद  
ठकाणी फुटपाथ क न कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
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मे.लाल दप क शन िन.र. .37,51,501/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ए काव न हजार पाचशे 
एक फ ) मधुनरॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,83,870/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,83,870/- पे ा 
15.30% कमी हणजेच र. .31,20,238/- +रॉय ट चाजस र. .54,981/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .12,650/- = एकुणर. .31,87,869/- 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 वदाअट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रतकेले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसारफरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३३९१      वषय मांक - १३ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य क े ीय  

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

संदभ – मा.अित. आयु  (१) यांचे प  .क ेका/ था/ . .६/१७९/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

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

       भाग .६ धावडेव ती मधील आर ण .४३२ वकिसत करणेकामी महानगरपािलका 
पॅनलवर ल म.े योती पानसे असोिसए स यांची सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून नेमणूक 
करणे व यांना केले या कामासाठ  होणार  फ  िन वदापुव -०.५०%- Pre tender activity व िन वदा 
प चात -१.५०% - post tender activity, अशी एकूण मंजूर िन वदा र कमे या 2% अदा करणेस  

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

---------- 
ठराव मांक - ३३९२      वषय मांक - १४ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७०२/२०१८ द.१५/१०/२०१८     

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/115/2018-19 अ वये भाग .२० 
मधील वा षक ठेकेदार  प दतीने े नेज लाईनची व चबरची देखभालदु ती करणेकामी मे. शुल 
एंटर ायजेस िन.र. .29,99,965/- (अ र र. .एकोणतीस लाख न वा णव हजार नऊशे पास  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यलटे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,965/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,965/- पे ा 25.95% कमी 
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हणजेच र. .22,21,474/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयलटे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .22,21,474 /- पयत काम क न घेणेसआ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
यावर ल व तु व सेवा करअदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

ठराव मांक - ३३९३      वषय मांक - १५ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९६/२०१८ द.१६/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/75/2018-19 अ वये भाग .८ येथील से टर नं.२ 
राजवाडा प रसर  व इ याद  ठकाणी कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन (चौधर ) िन.र. .37,51,183/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
ए काव नहजार एकशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळूनर. .36,90,053/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कतकाम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,90,053/- पे ा 16.00% कमी हणजेचर. .30,99,645/- +रॉय ट  चाजस 
र. .48,480/- मटे रयल टे ट ंगचाजस र. .12,650/- = एकुण र. .31,60,775/- पयत काम क न 
घेणेसआ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा करअदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसारमटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट सअिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३३९४      वषय मांक - १६ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९७/२०१८ द.१६/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
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      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/45/2018-19 अ वये भाग .२० येथील 
वशाल िथएटर  प रसरातील र यांचे हाँटिम स प तीने डांबर करणकरणेकामी मे.पांडुरंग 
ए टर ायझेस िन.र. .37,49,998/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  वमटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,72,618/- वर िन वदा 
दर माग वणेतआले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,72,618/- पे ा 
20.01% कमी हणजेच र. .29,37,727/-  + रॉय ट  चाजस र. .8,480/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .30,15,107 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदाअट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसारभाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले याबेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कमअदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३३९५      वषय मांक - १७ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९५/२०१८ द.१६/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/56/2018-19 अ वये भाग २० येथील संत 
तुकारामनगर म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कुणालकालीदास कलापुरे 
िन.र. .37,49,384/- (अ र  र. .सदोतीस लाखएकोणप नास हजार तीनशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंगचाजस वगळून र. .36,41,020/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,41,020/- पे ा 33.00% कमी 
हणजेच र. .24,39,483/- + रॉय ट  चाजस र. .55,264/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = 

एकुण र. .25,47,847/- पयतकाम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर लव 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 ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३९६      वषय मांक - १८ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४४०/२०१८ द.१६/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/29/2018-19 अ वये सन २०१८-१९कर ता 
भाग .१८ पर सराम ये हॉटिम स प दतीने डाबंर करण करणेकामी मे.ट .जी.धमाणी 

िन.र. .44,99,837/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाखन या णव हजार आठशे सदोतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजसवगळून र. .42,56,311/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,56,311/- पे ा 11.11% कमी 
हणजेच र. .37,83,435/- +रॉय ट  चाजस र. .3,676/- मटे रयलटे ट ंग चाजस र. .2,39,850/- = 

एकुण र. .40,26,961/- पयत कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे यावर ल व तु वसेवा 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 बंधनकारकराह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३३९७      वषय मांक - १९ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४४१/२०१८ द.१६/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/16/2018-19 अ वये भाग .१६ रावेत 
मधील पेठ .२९,३०,३२ व ३२अ मधील ािधकरणाकउून ह तांत रतझालेले र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ट .जी. धमाणीिन.र. .33,58,217/- (अ र  र. .तेहतीस लाख 
अ ठा व ण हजारदोनशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .31,06,049/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत कामउपरो  
ठेकेदाराकडून र. .31,06,049/- पे ा 13.60% कमी हणजेच र. .26,83,626/- +रॉय ट  चाजस 
र. .12,318/- मटे रयल टे ट ंग चाजसर. .2,39,850/- = एकुण र. .29,35,794/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसारमटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट सअिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३३९८      वषय मांक - २० 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य फ मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५४६/२०१८ द.१७/१०/२०१८     

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/7/2018-2019 अ वये भाग .११ येथील 
पूणानगर प रसरात फुटपाथ करणेकामी मे.भालेराव क शनिन.र. .37,49,494/- (अ र  
र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार चारशेचौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,99,413/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
कामउपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,99,413/- पे ा 23.85% कमी हणजेच र. .28,17,103/-+रॉय ट  
चाजस र. .19,081/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,000/- = एकुण र. .28,67,184/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार विन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेचिन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घटदरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३३९९      वषय मांक - २१ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१५/३०८/२०१८ द.१६/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       महानगरपािलकेकड ल प  .नर व/का व/१५/१६१/२०१८ द.२९/०५/२०१८ अ वये 
महानगरपािलके माफत वषयां कतमौजे िचखली, ता. हवेली येथील ग.नं. ५३९ प.ै मिधल २५०० 
चौ. मी. जागा पंपर िचंचवड महानगरपािलकेस पा याची टाक  या योजनासाठ  ह तांतर त 
करणेबाबतची मागणी मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे कर यात आलेली आहे. यास अनुस न 
तहिसलदार महसूल, ज हािधकार  कायालय पुणे यांचे कड ल प  .पमह-१/का व/२६३/२०१८ 
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द.१२/१०/२०१८ अ वये तहिसलदार महसूल, ज हािधकार  कायालय, पुणे यांनी शासन राजप  
द.३१/१२/२०१५ अ वये महारा  जमीन महसूल (सरकार  जमीनीची व हेवाट लावणे) ( तीय 
सुधारणा) िनयम २०१५मिधल िनयम ३(अ) नुसार, उ  क जेह काची र. .२,०४,७५,०००/- 
(अ र  र. .दोन  कोट  चार लाख पंचाह र हजार फ ) (GPAS) या णाली ारे  शासन जमा क न 
डफेस झालेले चलन तहिसलदार महसूल, ज हािधकार  कायालय पुणे या कायालयास सादर 
करणेबाबत कळ वलेले आहे.  तथापी वषयां कत अंतगत तहिसलदार महसूल, ज हािधकार  
कायालय पुण े यांचेकडे क जेह काची र. .२,०४,७५,०००/- (अ र  र. .दोन  कोट  चार लाख 
पंचाह र हजार फ ) (GPAS) या णाली ारे  शासन जमा करणेकामी वषयां कत अंतगत 
र. .२,०४,७५,०००/- (अ र  र. .दोन  कोट  चार लाख पंचाह र हजार फ ) या खचास 
(GPAS) या णाली ारे  शासनजमाकरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४००      वषय मांक - २२ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – जलिन:सारण  

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – १) मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७०४/२०१८ द.१७/१०/२०१८ 

       २) मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७३४/२०१८ द.२३/१०/२०१८ 

       वषय – सांगवी क ाअंतगत भाग .३१ गांगडनगर व उव रत ठकाणी जलिन:सारण    

               यव थेम ये सुधारणा करणेबाबत.  
उपरो  संदभ .२ चे प ा वये मा.कायकार  अिभयंता यांनी वषयप केवर ल वषयप  .२२ 
मागे घेणेस केलेली वनंती वचारात घेऊन सदर वषयप  मागे घे यास परवानगी देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३४०१      वषय मांक - २३ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७०३/२०१८ द.१७/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/94/2018-19 अ वये सांगवीक ाअंतगत 
भाग .३१ रामनगर,कवडेनगर व उवर त ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 

करणेकामी मे. साद बबन देवकर िन.र. .29,99,955/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव 
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हजार नऊशे पंचावन फ ) मधुन रॉय ट  वमटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,955/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आलेआहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,955/- पे ा 18.1% कमी हणजेच र. .24,56,963/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .24,56,963/- पयत कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु वसेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढकलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - ३४०२      वषय मांक - २४ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – मु य लेखा प र ण 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/१६४/२०१८ द.१५/१०/२०१८ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०१/१०/२०१८  ते द.०७/१०/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१६४/२०१८ द.१५/१०/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३४०३      वषय मांक - २५ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३३१/२०१८ द.०१/०९/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४७ द.२८/०९/२०१८ 
अ वये मनपाची पोिलस वसाहत यायामशाळा, कृ णानगर, िचखली ह  कै.गजानन हे े ित ाण, 
हे ेवाड  िचखली या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहासेवाशु क र. .२०००/- (अ र  र. . दोन 

हजार फ ) देऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणसेमा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३४०४      वषय मांक - २६ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१३/१०४/२०१८ द.१७/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा.खाजगी वाटाघाट  सिमती या द.१९/०९/२०१८ चे सभेम ये खाली नमुद वषय .४,७ 
व ८ बाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क नमा.खाजगीवाटाघाट  सिमतीने 
जु या व वाढ व द या मंजूर वकास योजनेतीलर ते व आर णांचा मोबदला संबंधीत 
िमळकतधारकास खाजगीवाटाघाट ने देणेतयावंा असे ठरले आहे. 

४- मौजे बो-हाडेवाड  येथील गट न.ं३६४ प(ै मोशी जूना गट न.ं७४१ प)ै मधील मंजूर 
   वकासयोजनेतील ६० मी रंद र याने बािधत  े . 

  ७- मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील िससन.ं१८५४ प.ै,१८५५ पै या िमळकतीमधील 

         मंजूर वकासयोजनेतील १२ मी रंद र याने बािधत  े . 
           ८- मौजे पंपर  वाघेरे, िससनं.४७,४७/२ व ४७/७ पै या िमळकतीमधील मंजूर वकास  

          योजनेतील १२ मी रंद र याने बािधत  े . 
           तर    वर ल पैक  वषय .४ मौजे बो-हाडेवाड  येथील गट .३६४ (मोशीजुना गट 
नं.७४१ पै) मधील मंजूर वकास योजनेतील ६० मी ं द र ता बािधत े  ७० चौ.मी साठ  येणारे 
मु यांकन र. .११,८३,०००/-, वषय .७ मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील िससनं.१८५४, १८५५, 
१८५५/१, १८५५/२, १८५५/१८, १८५५/१९,१८५५/२० व १८५५/५७ पै मधील मंजूर वकास 
योजनेतील १२ मी ं द र याने बािधत े  १२२.८८ चौ.मी. साठ  येणारे मु यांकन 
र. .३८,५१,०५९/- व वषय .८ मौजे पंपर  वाघेरे, िससनं.४७ प,ै४७/२ प,ै ४७/७ पै मधील 
मंजूर वकास योजनेतील १२ मी द र ता बािधत े  ४९.२५ चौ.मी साठ  येणारे मु यांकन 
र. .९,१९,००५/- ला व मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषांगीक खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३४०५      वषय मांक - २७ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७०९/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/31/2018-19 अ वये कासारवाड  
मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील अमृत योजना वगळून गवळ नगर, संत तुकाराम 
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नगर प रसरात मलवा हनीची सुधारणा कामे करणेकामी मेमहाल मी एंटर ायजेस इटकर 
िन.र. .37,46,719/- (अ र  र. .सदतीस लाखशेहेचाळ स हजार सातशे एकोणीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजसवगळून र. .37,46,719/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसारसदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,46,719/- पे ा 24% कमी हणजेच 
र. .28,47,506/- +रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंगचाजस र. .0/- = एकुण 
र. .28,47,548/- पयत काम क न घेणेस आ णिनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदाकरणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

 
ठराव मांक - ३४०६      वषय मांक - २८ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७०८/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/22/2018-19 अ वये भाग .२७ 
मधील पवनानगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेव उवर त 
ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेसिन.र. .29,99,935/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे प तीसफ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,99,893/- वरिन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो ठेकेदाराकडून र. .29,99,893/- पे ा 17.33% कमी हणजेच र. .24,80,012/- +रॉय ट  
चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुणर. .24,80,054/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदाअट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसारभाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले याबेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कमअदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामाक न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३४०७      वषय मांक - २९ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७१०/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/60/2018-19 अ वये अ े य 
कायालयातंगत भाग ं .१४ मधील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभालदु ती करणेकामी 
मे.एस.एस.एंटर ायजेस िन.र. .44,99,972/- (अ र र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे 
बहा र फ ) मधुन रॉय ट  वमटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,930/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आलेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,930/- पे ा 25.25% 

कमी हणजेच र. .33,63,698/- +रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .33,63,740/- पयत कामक 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, भाववाढकलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारकराह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३४०८      वषय मांक - ३० 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७०७/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/123/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे िशवाजीवाड , कुदळेव ती, व हलेनगर, डुडूळगाव, 

इ याद  भागात मलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.िशवगंगा क शन िन.र. .37,49,690/-

(अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजारसहाशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,648/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,648/- पे ा 16.61% कमी हणजेच र. .31,26,831/- + 
रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,26,873/- 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 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४०९      वषय मांक - ३१ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – आरो य  

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .आमुका/२/का व/७४९/२०१८ द.१७/१०/२०१८ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बाहय 
प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व मनु यबळा दारे दैनं दन साफसफाई करणेकामी 
ई-िन वदा नोट स ं .२/१०८-१९ िस द क न िन वदा माग व यात आली होती. यासाठ  एकूण 
०६ ा  पैक  ०४ िन वदाधारकपाञ ठरले होते. या कामासाठ  मे.ित पती इंड यल स ह सेस 
ा.िल. यांचे लघु म दर ा  झालेले होत.े  यांचे कडूनदर पृथ:करण माग वले असता यांनी 
द.२३/०८/२०१८चे प ा वये काम करणेस नकार दला आहे.   यांचेवर िनयमानुसार यो य ती 
कारवाई करणे ता वत आहे.   यामुळे सेकंड लोए ट मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस 
ा.िल. यांनी द.१८/०९/२०१८चे प ा वये L-१ दराने काम करणेची तयार  दश व यामुळे लघु म 

दर र. .९४,५०,०००/- (अंदाजप क य दरापे ा२३.२४% कमी)  दर वकृत करणेस दनांक 
१५/१०/२०१८चे तावा वये मा यता दली आहे.  सबब, मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस 
ा.िल. यांचे लघु म दर र. .९४,५०,०००/- दर वकृत करणेस, यांची मनपा. मु य इमारत व 
यामधील सव कायालये व बाहय प रसराची खाजगीकरणा दारे यां क प दतीने व 

मनु यबळा दारे दैनं दंन साफसफाई करणे या कामासाठ  ०२ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून 
नेमणूक  क न याकामी यां याशी आव यक अट /शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश 
देणेस, रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष व इतर भ यात वाढ के यास तसेच 
देयका या र कमेवर शासन िनयमानुसार लागू असलेला व तू व सेवाकर दरमहा बला दारे अदा 
करणेस तसेच य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४१०      वषय मांक - ३२ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७११/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
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       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .३/५३/२०१८-१९ अ वये सांगवी 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ समथनगर, समतानगर व उवर त ठकाणी जलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .२९,९९,९९१/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे ए या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल  
टे ट ंग चाजस वगळून र. .२९,९९,९९१/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२९,९९,९९१/- पे ा १५.३% कमी हणजेच 
र. .२५,४०,९९२/- + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. . 
२५,४०,९९२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

ठराव मांक - ३४११      वषय मांक - ३३ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४४५/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/1/2018-19 अ वये भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील 
वा हेकरवाड  गावठाण इ प रसरात ठक ठकाणीपे ह ंग लॉक बस वणे पाथवे दु ती व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.पी ह  देशमुख िन.र. .57,00,809/- (अ र  र. .स ता वन लाखआठशे 
नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .54,03,313/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत कामउपरो  ठेकेदाराकडून र. .54,03,313/- पे ा 
33.37% कमी हणजेच र. .36,00,227/- +रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजसर. .2,95,800/- = एकुण र. .38,97,723/- पयत काम क न घेणेस आ णिनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदाकरणेस तसेच िन वदा अट ंनसुार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसारमटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट सअिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३४१२      वषय मांक - ३४ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४४६/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/6/2018-19 अ वये सन २०१८-१९कर ता 
भाग .१६ प रसराचे व वध कंप या-माफत खोद यात आलेले चरद ु त करणे करणेकामी 

मे.ब हरट दस िन.र. .62,74,152/- (अ र र. .बास  लाख चौ-याह र हजार एकशे बा व न फ ) 
मधुन रॉय ट  वमटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .60,79,498/- वर िन वदा दर माग वणेतआले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .60,79,498/- पे ा 20.75% कमी 
हणजेच र. .48,18,002/- +रॉय ट  चाजस र. .53,354/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,41,300/- = 

एकुण र. .50,12,656 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदाअट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसारभाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले याबेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कमअदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४१३      वषय मांक - ३५ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४४३/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       वषय - सन २०१८-१९कर ता भाग .१७ मधील मनपा महानगरपािलका इमारतींची  
               दु ती करणबेाबत.  

वषय .३५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३४१४      वषय मांक - ३६ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४४२/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/६/२०१८-१९अ वये भाग .१६ म ये 
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रावेत, कवळे म ये येथे र यांचे हॉटिम स प दतीनेडांबर करण करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .३७,४९,८६३/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे ञेस  फ ) मधुन 
रॉय ट  वमटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३४,९०,९३२/-वर िन वदा दर माग वणेतआले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३४,९०,९३२/- पे ा १७.००% कमी 
हणजेच र. .२८,९७,४७४/- + रॉय ट  चाजस र. .१९,०८१/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .२,३९,८५०/- = एकुण र. .३१,५६,४०५/-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 याबेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४१५      वषय मांक - ३७ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – आरो य मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/४९०/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार घरोघरचा 
कचरा गोळा क न मोशी कचराडेपो येथे वाहतुक क न टाकणेकामी ब व क  भाग काय े ातील 
या कामासाठ  िन वदा नो टस .५/२०११-१२ देशपातळ वर िस द क न िन वदा माग वणेत 
आलेली होती.मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांची ा  कमी दराची िन वदा तीटन र. .७१४/- 
वकृत क न मा. थायी सिमती ठराव .१५४९३ द.२५/१०/२०११ व मांक १६४२१ 

द.२०/१२/२०११ अ वये थम वषासाठ  तीटन र. .७१४/- व यापुढ ल येकवषासाठ  ५% 
दर वाढ स मा यता देणेत आलेली आहे. यांनी द.२९/१२/२०११ रोजी करारनामा सादर केलेला 
आहे. यानुसार ५ वष कामाचा आदेश . आमुका/३/का व/०७/२०१२ द.०२/०१/२०१२अ वये 
देणेत आलेला आहे. तसेच ब, क, इ व ह े य कायालयांतगत ायमर  व सेकंडर  कले शन 
आ ण अ, फ व ग े य कायालयांतगत कचराउचलणे व मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेचे 
(सेकंडर  कले शन) काम दे यातआले आहे. सदर कामाची मुदत द.०२/०१/२०१७ रोजी संपु ात 
आलेली आहे. त ंतर या कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे.अ ेञीय 
कायालयातील भाग . १४ व १७ म ये ३ टपर वाहने व भाग . १८ व १९ म ये २ 
कॉ पँ टर वाहने घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूककरणे ( ायमर  व सेकंडर ) कामकाज 
मे.बी. ह .जी. तीज वे टमॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांचेमाफत करणेत येत अस याने यांना 
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ित मे. टन र. .९११/- माणे बल अदायगी कर यास मा यता िमळालेली आहे.याबाबात 
कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/३५७/२०१७, द.०३/०१/२०१७  अ वये देणेत आलेला आहे. 
सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव 
ं .१२८५, द.१५/११/२०१७अ वये द.०१/११/२०१७ ते द.३१/०१/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस 

मा यता िमळालेली आहे. या मुदतवाढ कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/४९२/२०१७, 

द.२९/१२/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ रोजी संपु ात 
आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव ं .२३४३, द.२८/०२/२०१८अ वये द.०१/०२/२०१८ ते 
द.३१/०३/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यतािमळालेली आहे. या मुदतवाढ कामाचा आदेश 
ं .आमुका/३/का व/१९२/२०१७, द.१६/०३/२०१८ अ वये देणेत आलेला आहे.सदर कामाची 

मुदतवाढ द.३१/०३/२०१८ अखेर संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव ं .२५१५, 

द.११/०४/२०१८अ वये द.०१/०४/२०१८ ते द.३०/०६/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
िमळालेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव .२६४३ द.०९/०५/२०१८ अ वये ायमर  व 
सेकंडर  वे ट कले शनसाठ  ित टन दर र. .९११/- म ये५%दरवाढ देवून र. .९५६.५५ या 
दराने द.०१/०५/२०१८ पासून बल अदा करणेसमा यता दलेली आहे. यानुसार या मुदतवाढ 
कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/२७७/२०१७, द.२१/०५/२०१८ अ वये देणेत आलेला आहे. 
सदर कामाची मुदतवाढ द.३०/०६/२०१८ अखेर संपु ात आलेली आहे. मा. थायी सिमती ठराव 
ं .३००५, द.०१/०८/२०१८अ वये द.०१/०७/२०१८ ते द.३०/०९/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस 

मा यता िमळालेली आहे. यानुसार या मुदतवाढ कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व 

/३७७/२०१७, द.२८/०८/२०१८ अ वये देणेत आलेला आहे. सदरकामाची मुदतवाढ 
द.३०/०९/२०१८ अखेर संपु ात येत आहे. याकामाची न वनिन वदा िस द झालेली असून सदर 
काम पुण होणेसाठ  काह  कालावधी लागणारआहे. यामुळे वर नमूद केले या कामासाठ  मे. 
बी. ह .जी. तीज वे टमॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांना दनांक ०१/१०/२०१८ ते दनांक 
३१/१२/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांनाकामकाज आदेश 
देईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधी पयत मुदतवाढदेणसे व याकामी येणा-या अंदाजे 
खच र. .३,४०,९७,५२२/- (अ र  र. .तीन कोट  चाळ स लाख स या नव हजार पाचशे बावीस 
फ )अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३४१६      वषय मांक - ३८ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/६१४/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापन यासाठ  
शासनाकड ल मंजूर िनधीमधुन यां क प तीने र ते सफाईकामी मनपा मालक ची VT - 650 

मतेची – ४ तसेच VT - 500  मतेची-४ असे एकूण ८रोड वपरवाहनेखरेद  केली आहेत.तसेच 
ठेकेदार मालक चे २ असे एकूण १० रोड वपरवाहनां दारे मनपा ह तील र यांची(यां क 
प दतीने) रोड वपरवाहनां दारे दैनं दन साफसफाई करणेकामी िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ 
िस द केली असता सदर िन वदेसाठ  खालील माणे लघु म दर ा  झालेहोते. 

 

अ. . िन वदाधारक/ ठेकेदाराचे नाव वाहनांचा तपिशल 

अंदाजप क य 
दर र. .  ( ित 
क.मी. ित 

दन) 

ा  
लघु म               
दर र. . 
( ित क.मी. 
ित दन) 

१ मे.ड .एम.एंटर ायझेस  मनपाची VT – 500-४  ३२७/- २१९/- 
२ मे.बी. ह .जी. इंड या िल. मनपाची VT – 650 -४ ४२३/- २७१/- 

३ मे.बी. ह .जी. इंड या िल. ठेकेदाराचीVT – 500 -२ ५०३/- २९८.५०/- 

४ मे.ड .एम.एंटर ायझेस  
मनपाची VT – 500- २ वाहनांकडून 

मंुबई-पुणे र ता साफसफाई  
३२७/- २१९/- 

 

यानुसार सदर ठेकेदारांना द.०१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ पयत २ वषकालावधीसाठ  
कामाचे आदेश देणेत आले होते. याकामाची मुदत द.३०/११/२०१७रोजी संपली असता उपरो  
नमुद केले या दरानुसार सदर सं थांकडून द.०१/१२/२०१७ ते द.३०/४/२०१८ पयत ५ म हने 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसमा. थायी सिमती ठराव .२३५७ द.२८/२/२०१८ अ वये मा यता 
देणेत आलेलीहोती. सदर कामाची मुदतवाढ द.३०/०४/२०१८ रोजी संप यामुळे सदर 
कामासमा. थायी सिमती ठराव .२७२२ दनांक ३०/५/२०१८ अ वये द.०१/०५/२०१८ 
ते द.३१/०८/२०१८ (४ म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयतयापैक  जे थम 
होईल या कालावधीसाठ  मा. थायी सिमतीने मुदतवाढ देणेसमा यता दलेली होती. सदर 
कामाची मुदतवाढ द.३१/०८/२०१८ रोजी संपु ातआलेली आहे. तसेच न वन िन वदा कामकाज 
सु  केले असून यास काह  कालावधीलागणार आहे. यामुळे सदर सं थांना द.०१/०९/२०१८ ते 
द.३१/१२/२०१८ अखेर ४म हने कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजेर. .१,४०,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख फ ) अथवा य  होणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३४१७      वषय मांक - ३९ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – क े ीय थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ था/का व/९४/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातील भाग .९ मधील मु यालयाचे 
सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये कामां यातरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,२०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - ३४१८      वषय मांक - ४० 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – क े ीय थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ था/का व/९५/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातील भाग .२मधील मु यालयाचे 
सन २०१८-१९ याअंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट 
करणेस मा यता देणते येत आहे. (वाढ/घट र. .४,६५,००,०००/ आ ण वाढ/घट 
र. .२४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - ३४१९      वषय मांक - ४१ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/४१५/२०१८ द.१९/१०/२०१८            
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११-९६-२०१८-१९अ वये न वन भाग .२५मधील 
तानाजी कलाटे नागर, चौधर  पाक, वामी ववेकानंद सदगु  कॉलनी व भागातील इतर 
प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामीमे.धने र 
कन शनिन.र. .२९,२०,०१८/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख वीस हजार आठरा फ )मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२८,४९,२०५/-वरिन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो ठेकेदाराकडूनर. .२८,४९,२०५/-पे ा ११.७% कमी हणजेच 
र. .२५,१५,८४८/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४१३/-मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .६९,४००/- = 
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एकुण र. .२५,८६,६६१/-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 यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घटदरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४२०      वषय मांक - ४२ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/४१६/२०१८ द.१९/१०/२०१८            
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११-९८-२०१८-१९ अ वये न वन भाग .२५ 
मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र कन शन  

िन.र. .३१,४३,५४२/-(अ र  र. .एकतीस लाख ेचाळ स हजार पाचशे बेचाळ स फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३०,७२,७२९/-वर िन वदा दरमाग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३०,७२,७२९/- पे ा ११.७% कमी 
हणजेच र. .२७,१३,२२०/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४१३/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 

६९,४००/- = एकुण र. .२७,८४,०३३/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३४२१      वषय मांक - ४३ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.अचना बारणे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/४००/२०१८ द.१९/१०/२०१८          
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/५४/२०१८-१९अ वये भाग .२० 
येथील व लभनगर प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.ड .ड .क शन  
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िन.र. .२९,९९,९३०/-(अ र  र. .एकोणतीसलाख न या नव हजार नऊशे तीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंगचाजस वगळून र. .२९,२२,५५०/-वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२९,२२,५५०/- पे ा १९.२८% कमी 
हणजेच र. .२३,५९,०८२/- + रॉय ट  चाजस र. .८,४८०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .६८,९००/- = एकुण र. .२४,३६,४६२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३४२२      वषय मांक - ४४ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९९/२०१८ द.१९/१०/२०१८             
       वषय - भाग .८ से टर न.ं१ हॉटेल हवेली मागील प रसरात व इ याद  ठकाणी 
              फुटपाथक नकलर पे ह ग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे  

              करणेबाबत. 
वषय .४४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ३४२३      वषय मांक - ४५ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/५६६/२०१८ द.१९/१०/२०१८             
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात आव यकतेनुसार व वध कारची पदे 
ता पुर या व पात सहा म हने कालावधीकर ता मानधनावर भरणेत आलेली आहेत. अशा 
मानधनावर ल व वध  वग- ३ व ४ चे पदांना  महारा  शासना याउ ोग, उजा व कामगार वभाग 
मं ालय मुंबई यांचे कड ल दनांक २७ जानेवर   २०१७ ची अिधसुचनेनुसार मनपाचे कामगार 
क याण वभाग यांचेकड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८ अ वये 
कं ाट  कामगार व मानधन कमचा-यांना कमान वेतन दर द.०१/०४/२०१८ पासून लागु 
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करणेबाबत आदेश िनगतकरणेत आलेला आहे. यानुसार  यशवंतराव च हाण मृती णालयात 
अ थायी व पातील व वध १७ कारचे ता पुर या व पातील मानधनावर ल पदांना  उ  
आदेशा माणे कमान वेतन/ मानधन लागू करणेबाबत द.०६/१०/२०१८ रोजीचे तावाने 
मा यता दलेली  असून तावात नमूद माणे यशवंतराव च हाण मृती णालयात नेमणूक 
केले या तंभ २ म ये नमूद केले या व वध १७ कारचे मानधनावर ल पदांना कामगार 
क याण वभागाकड ल उ  आदेशा माणे (१) पद .१ ते १० कुशल कामगारांना कमान मानधन 

येक  र. .२४,८९८/- (२) पद .११ ते १४ अधकुशल कामगारांना कमान मानधन येक  
र. .२३,४७५/- (३) पद .१५ ते १६ अकुशल कामगारांना कमान मानधन येक  
र. .२१,३४२/- व (४) पद .१७ सफाई कामगारांना कमान मानधन येक  र. .१६,२१३/- 
ित म हना िन त केले या रकमेनुसार मानधन द.०१/०४/२०१८ पासून लागू क न व 
यानुसार फरकासह र कम अदा करणेस व याकर ता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३४२४      वषय मांक - ४६ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/५६५/२०१८ द.१९/१०/२०१८            
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       यशवंतराव च हाण मतृी णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात पाच वै कय अिधकार  (CMO)  व आठ वै कय अिधकार  (िश ट यट ) पदे  सहा 

म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपासंकेत थळावर जा हरात कटन िस द 
केली असता मुलाखतीसाठ   आले या उमेदवरां या मौखीक मुलाखती घेऊन यामधून गुणव ेवर 
िनवड झाले या उमेदवारांची िनवड व ित ायाद   तसेच यांना  तीम हना ावयाचे एक त 
मानधन सोबतचे प  अ म ये  नमुद माणे मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 

ठराव मांक - ३४२५      वषय मांक - ४७ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ह े ीय, थाप य 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/ह /ेका व/८४५/२०१८ द.२०/१०/२०१८             
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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        मे. कमया असोिसए स यांची ह भागात फुगेवाड  येथील िशवाजी महाराज पुतळा 
सुशोिभकरण करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणूक क न सदर कामाचे िन वदा पुव कामासाठ  
(१.००%(Pre tender activity) व िन वदा प चात ०.७५% (post tender activity) मनपा या सव 
करासह असे एकूण १.७५% या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३४२६      वषय मांक - ४८ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ह े ीय, थाप य 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/ह /ेका व/८४३/२०१८ द.२०/१०/२०१८             
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मे. कमया असोिसए स यांची ह भागात दापोड  हुता मा भगतिसंग शाळा पाडून न वन 
शाळा इमारत बांधणेकामी वा तू वशारद हणून नेमणूक क न सदर कामाचेिन वदापुव कामासाठ 
(१.२५%(Pre tender activity) व िन वदा प चात कामासाठ  ०.७५% (post tender activity) 

मनपा या सव करासह असे एकूण २.००%, या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३४२७      वषय मांक - ४९ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – अ े ीय, थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .अ ेका/ था/का व/१३८/२०१८ द.०९/१०/२०१८             
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       ािधकरण गंगानगर भागातील र याचे कॉ ं ट करण करणकेामी मे.सिचन आपटे अँड. 
असोिसएटस ्  यांची लघु म दर १.७३% (जीएसट सोडुन) नुसार िन वदापुव व िन वदा प ात 
कामांसाठ  क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेस व याकामी होणार  
फ १.७३%(जीएसट सोडुन) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३४२८      वषय मांक - ५० 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ह े ीय, थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/का व/८४६/२०१८ द.२०/१०/२०१८             
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाचे वाय.सी.एम. हॉ पीटलसाठ  फिनचर पुर वणे व यव था करणेकामी मे.शिश 
भू अँ ड असोिसए स याचंी क प यव थापन स लागार हणून िन वदापुव ०.७५%(Pre 

tender activity) व िन वदा प चात ०.५० %(post tender activity) कामांसाठ  क प यव थापन 
स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.२५%फ  अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

 

ठराव मांक - ३४२९      वषय मांक - ५१ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ह े ीय, थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/ह /ेका व/८४२/२०१८ द.२०/१०/२०१८             
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मे.िनयोजन क स टं स आ कटे ट अँ ड लॅनस यांची मौजे भोसर  कासारवाड  येथील 
आ. .१३ वकसीत करणेकामी क प स लागार हणून नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  
ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.४७%) ा  झालेली आहे. तर  ा  
झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.४७%, या दराने फ  अदा करणसे मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

 

ठराव मांक - ३४३०      वषय मांक - ५२ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ह े ीय, थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/ह /ेका व/८४४/२०१८ द.२०/१०/२०१८             
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मे.िनयोजन क स टं स आ कटे ट अँ ड लॅनस यांची भाग .२० येथील यानचंद हॉक  
टेड यम म ये पॉली ास बस वणेकामी क प स लागार हणून नेमणुक क न याकामी 

लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमीदराने (१.८५%) ा  झालेली आहे. 
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तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.८५ %, या दराने फ  अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३४३१      वषय मांक - ५३ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं२/का व/६३२/२०१८ द.२३/१०/२०१८             
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शासन मा य याद वर असणा-या वृ प ांना शासनमा य 
दराने जा हराती देणेत येतात. याम ये अ, ब, व क वग वृ प ांचा समावेश आहे. शासनमा य 
दराने जा हरात िस द करणा-या खालील वृ प ांना मनपा या याद वर घे यास व शासनमा य 
दराने जा हराती वतर त कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

रोटेशन (अ) - एका कामाची िन वदा २कोट  पयत अस यास-  
 

अ. . वृ प ाचे नाव 
दर ित 

चौ.स.मी. 
१ दै.पुढार   ४७/- 
 दै.पुणे ज हा सांज समाचार १२/- 
 दै.काितब ९/- 
 सा. पंपर  िचंचवड पवनेचा वाह ६/- 
 सा.काय चाललंय ६/- 
२ दै.लोकमत ३६/- 
 दै.लोकमंथन ८/- 
 दै.िस दांत समाचार ८/- 
 सा.पुरोगामी वचारांची झुंज ५/- 
३ दै.पु यनगर  २५/- 
 दै.बहुजनर  लोकनायक  १३/- 
 दै. व दपण  ८/- 
 सा.माझी सखी सोबती ६/- 
 सा.जन ेम ६/- 
४ दै.लाईफ ३६५ १९/- 
 दै.सं या १४/- 
 दै.सांज महानगर  १३/- 
 दै.पवना समाचार १२/- 
 सा. गत भारत  ७/- 
५ दै.नवभारत १९/- 
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 दै.लोकमा य सांजवाता १३/- 
 दै.लोकटाई स १०/- 
 सा.का ज या बोगदयातून ९/- 
६ दै.सामना २४/- 

 दै. बझनेस टडड १३/- 
 दै.महारा  िनरो या ८/- 
 दै.जनमंथन ६/- 
 सा. ांती काश ६/- 
७ दै.आज का आनंद १९/- 
 दै. दवस रा ी ९/- 
 दै. पंपर  िचंचवड समाचार ८/- 
 दै. व े र ७/- 
 सा.सहारा ८/- 
८ दै.लोकस ता  २२/- 

 दै.केसर  २३/- 
 दै.बंधु ेम ९/- 
 दै.दािय व ८/- 
 सा.पु प काश ७/- 
९ दै.सकाळ  ६२/- 

 दै.सं यानंद ३०/- 
 दै.रा तेज  १०/- 
 दै.नवीन सं या ६/- 
 सा.न या समाजाची चाहुल ७/- 
१० दै.महारा  टाई स  ३८/- 

 दै. भात २१/- 
 दै.भारत डायर   ८/- 
 सा.बृहन वाता  ७/- 
 सा.समाज गजना  ६/- 

 
रोटेशन  (ब) -एका कामाची िन वदा २कोट पुढ ल ते ४ कोट  पयत अस यास तसेच वकास 
ह तांतरण (ट ड आर), महापािलकेची नोकर भरती, मानधनावर ल िनयु , व वध वभागातील 
योजना, औ ोिगक िश ण क ाकड ल वेश या, व वध कोसस तसेच नगररचना 
वभागाकड ल सव जा हराती, जाह र नोट स,  इ याद  शासनमा य दराने खालील रोटेशन 
मधील वृ प ास देणते यावी. 
१) दै.लोकमत X दै.केसर  X  दै.आज का आनंद X दै. सकाळ 

२) दै.पु यनगर  X  दै. भात X  दै.महारा  टाई स X दै. नवरा   
३) दै.पुढार  X दै.सामना X  दै.लोकस ा X दै. नवभारत  
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रोटेशन (क) – मा.महापािलका सभेची नोट स थािनक वतमानप  दै. पवना समाचार म ये  

िस दकरणते यावी. 
रोटेशन (ड)– एकाच कामाची िन वदा र. . ४ कोट  पुढ ल ते १० कोट पयत अस याससदर 
जा हरात   रा य तर व  देश तरावर खालील वृ प ात करारनामा न करता आकारमान 
िन त क न जा हराती देवून जा हरातींचे बल यां या सवलती या दरानुसार दे यात यावे.  

१. दै. .पु यनगर  Xदै. हंद ु तान X दै. हंद ु तान टाई स  
२. दै. महारा  टाई स Xदै. नवभारत टाई सX दै.टाई स ऑफ इं डया 
३.दै. लोकस ाX दै.इं डयन ए स ेस X दै. यू इं डयन ए ेस X दै. नवभारत  
४. दै. सकाळ X द हंदू + बझनेस लाईन X दै. आज का आनंद X दै. ड एनए 

५. दै. पुढार  X दै. लोकमत X दै. बजनेस टडड  
 
रोटेशन (इ) – एकाच कामाची िन वदा र. . १० कोट या पुढे अस याससदर जा हरात 
रा य तर व  देश तरावर खालील वृ प ात करारनामा न करता आकारमान िन त क न 
जा हराती देवून जा हरातीचें बल यां या सवलती या दरानुसार दे यात यावे.  

१. दै. लोकस ाXदै. जागरण X दै.इं डयन ए स ेस   

२. दै.पु यनगर  Xदै. बझनेस टडडX दै. हंद ु तान टाई स  
३. दै. महारा  टाई स Xदै. नवभारत टाई सX दै.टाई स ऑफ इं डया 
४. दै. सकाळ. X दै. हंद ु तान X दै. द यू इं डयन ए ेसX दै. नवभारत  

५. दै. लोकमत X दै. पुढार  X द हंदू + बझनेस लाईन X दै. भा करXदै. ड एनए 
 

अ. . वृ प ाचे नांव 
पुणे आवृ ी 

दर ती चौ.सेमी 

रा य तर 
(महारा )     दर 

ती चौ.सेमी 

देश तर 
(भारत)     
दर ती 
चौ.सेमी 

 शासक य  सवलतीचे  

१ दै.लोकस ा २२/- - १९५०/- - 

२ दै.इं डयन ए स ेस - ५५०/- १८५०/- २५५०/- 
३ दै.लोकस ा + 

दै.इं डयन ए स ेस 

- ५७२/- २७००/- ३१००/- 

४ दै.महारा  टाई स  ३८/- - १३५७/- - 

५ दै. टाई स ऑफ 
इं डया 

 ५९७/- २७२३/- ४८५१/- 

६ दै.महारा  टाई स + 
दै. टाई स ऑफ 
इं डया + नवभारत 
टाई स 

 ८९१/- ३३१९/- 
(महारा +गोवा) 

५६६२/- 
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७ दै. बझनेस टडड १३/- - ४५०/- ११००/- 
८ दै. हंदु तान टाई स  ४००/- १९००/- ४२००/- 
९ दै. हंदु तान - - - ४०००/- 
१० दै. द हंदू + बझनेस 

लाईन 
- - २७५/- ३६००/- 

११ दै. लोकमत  ३६/- - १८४०/- --- 
१२ दै. सकाळ ६२/- - १९००/- --- 
१३ दै. पुढार  ४७/- - १५००/- --- 
१४ दै. पु यनगर  २५/- - १०००/- --- 
१५ दै. द यू इं डयन 

ए ेस 

- - - २२५०/- 

१६ दै.जागरण -  - ९५००/- 
१७ दै.आज का आनंद  १९/-  ३००/- --- 
१८ दै. नवभारत १९/-  १०००/- --- 
१९ दै. भा कर -  - ९३००/- 
२० दै. ड एनए  - - - २७१/- 

 

   उपरो  जा हरात रोटेशन ठर व याचे अिधकार मा. आयु  यांना दे यास  तसेच  
१.  सन २०१८-१९ साठ  रोटेशन प दतीने वृ प ांना जा हरात दे यास 

२. मनपा या व वध खा यां या जा हराती शासना या राजप ात िस द स देणे व यासाठ   
   यां या दराने बील अदा करणेस  
३. मागील वषाची थ कत बीले सन २०१८-१९ म ये अदा कर यास  
४. जा हरात िस द  कर याबाबत मनपाचे जा हरात रोटेशन धोरण मा य असले या मनपा  

रोटेशन याद वर ल न याने समा व  केले या वृ प ांकडून करारनामे क न घेणेकामी  
मा यता दे यास तसेच इतर वृ प ांकडून जा हरात रोटेशन धोरण मा य असले या मनपा 
रोटेशन याद वर ल वृ पा ांकडून प ा ारे लेखी हमी घे यास 

५. मा हती व जनसंपक वभागाकडून ा  झाले या रोटेशन नुसार या वृ प ांनी कमीत  
कमी आकारमानात जा हरात िस द केली असेल या वृ प ा या आकारमानानुसार इतर 
वृ प ांना बल अदा कर यास कंवा वभागाने दले या आकारमानात जा हरात िस द  
केली असेल या वृ प ांना बल अदा करणेस  

६. सदर या रोटेशन धोरणाची अंमलबजावणी पुढ ल वषाचे रोटेशन धोरण िन त होईपयत  
सु  ठेव यास 

७. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत जयंती महो सव आयो जत केले जातात. तसेच  
व वध वकास क पांचे  भूिमपूजन व उदघाटन केले जातात. या संबंधीची जा हरात 
रोटेशनमधील वृ प ांना यांचे गट तयार क न दे यास 
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८. न याने जा हराती देण/े मा य धोरणात काह  अडचणी िनमाण झा यास अगर फेरबदल  
करणे अस यास याबाबत संपुण िनणय घे याचा अिधकार मा. आयु  यांना देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३४३२      वषय मांक - ५४ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ह े ीय व ुत 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ व/का व/४३६/२०१८ द.२२/१०/२०१८             
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

            ह े ीय कायालयातंगत व ुत वभागाकड ल देखभाल दु ती कामाकर ता तसेच अ थायी 
अ थापनावर ल िश ाणाथ  यांना व ावेतना कर ता व हा ोलीक िशडयागाडया भाडयाने घेणेकर ता 
तरतुद अपुर  पडत असलेने व सांगवी उप वभागातील ाफ क िस नंलची वा षक देखभाल दु ती करणे 
सन २०१७-२०१८ याचाल ु कामाचे नाव अंदाजप कात समा व  क न तरतुद वग करण करणेस 
मा.महापािलका सभा ठराव .२७९ दनांक २७/०९/२०१८ अ वये मा यता देणेत आली 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२५,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक - ३४३३      वषय मांक - ५५ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ह े ीय, आरो य   
सूचक – मा. वकास डोळस      अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/आ-३/का व/४८७/२०१८ द.२३/१०/२०१८             
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

ह े य कायालयाचे काय े ातील मनपाचे सव शौचालय व मुता-यांची यां क प दतीने सफाई 
(पा याचे उ चदाबाचे सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती 
करणेकामी िन वदा नोट स .४/२०१८-१९ साठ  समान लघु मदर आले या िन वदांपैक  
मे.गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था व राजल मी वयंरोजगार सेवा सहाकार  सं था मया दत 
यांनी तां क अडचणीमुळे काम कर यास असमथता दश वलेली आहे. मे. शुभम उ ोग, पंपर  
यांनी सेवा शु काचे १००% कमी दरानेव िन वदा र कमे या र. . १,८६,००,८१६/-(अ र  र. .एक 
कोट  शहाऐंशी लाख आठशे सोळा फ ) पे ा -९.०९% या कमी दराने आलेली िन वदा सवात 
कमी दराची अस याने वकारणेबाबत मा यता दलेली आहे.  या अनुषंगाने मे. शुभम उ ोग 
यांचेकडून िन वदा मंजूर र. . १,६९,०९,८२४/- पयत काम क न घेणेकामी व कमान वेतन 
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दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे वेतनात होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३४३४      वषय मांक - ५६ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – ह े य, आरो य 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प   ह. े/आ-३/का व/४८६/२०१८, द.२३/१०/२०१८     

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा ह े य कायालय नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर इमारतीमधील कॉर डॉर अंतगत 
व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता अ याधुिनक उपकरण/ेसाधने रसायने व 
मनु यबळाचा यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई व छता ई-िन वदा नोट स 
मांक ३/२०१८-१९ साठ  पा  ठर व यात आले या िन वदांपैक  मे.शुभम उ ोग, पंपर  यांनी (-

)१४.७५% कमी दराने काम कर यास मा यता दश वलेली आहे. या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
र. .६४,७३,५६२/-(अ र  र. .चौस  लाख याह र हजार पाचशे बास  फ ) पे ा (-)१४.७५% 

कमी या दराने आलेली  िन वदा सवात कमी दराची अस याने ती वकारणेत आलेली आहे. या 
अनुषंगाने मे.शुभम उ ोग यांचेकडून िन वदा मंजूर र. . ५५,१८,७१२/- पयत काम क न 
घेणेकामी व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे वेतनात होणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४३५      वषय मांक - ५७ 
दनांक – २३/१०/२०१८      

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव 

  सन २०१८-१९ या अथसंक पातील इ े ीय कायालयाचे भाग .४ मधील वकास 
कामां या िन वदा िस द कामी तावात नमूद माणे वाढ/घट करणे आव यक आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कामधील तावात नमूद केले माणे 
िन वदा िस द कामी तरतूद वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट 
र. .६५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३४३६      वषय मांक - ५८ 
दनांक – २३/१०/२०१८      
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा  ताव – 

 महारा  महापौर प रषदेची १८ वी सभा मा.महापौर, नागपूर महानगरपािलका यांनी 
दनांक २६ ऑ टोबर २०१८ ते २७ ऑ टोबर २०१८ या कालावधीत नागपूर येथे आयो जत केलेली 
आहे.  सदर सभेस मा.महापौर उप थत राहणार आहेत.  मा.महापौरांसोबत नगरसिचव व वीय 
सहा यक हे उप थत राहणार अस याने याकामी जा या-ये याचा व थािनक वास खच वाहन 
यव था व इतर अनुषंिगक येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३४३७      वषय मांक - ५९ 
दनांक – २३/१०/२०१८      
सूचक – मा. अिमत गावडे     अनुमोदक – राजू िमसाळ 

संदभ – मा.अिमत गावडे, मा. राजू िमसाळ यांचा ताव – 

  ड -माट, िचंचवड येथील िस.स.नं. ४७४७ प.ै मधील जागा मोकळ  असून सदर जागेवर 
शेजार ल झोपडप ट वािसयांचे अित मण होऊ शकते.  यामुळे सदर जागा भाग .१० मधील 
लोकां या उदरिनवाहासाठ  वा षक भाडे कराराने ‘मै ी झोपडप ट  र हवासी सोसायट ’ या थािनक 
NGO सं थेस देता येईल.  याबाबत मा.उपसंचालक, नगररचना वभागाकड ल अहवालानुसार 
िचंचवड येथील िस.स.नं. ४७४७ प.ै ४७४८प.ै ४७४९ प.ै मधील औ ोिगक वभागातील परवानगी 
देताना मंजुर वकास िनयं ण िनयमावलीतील िनयम एम.६.५ नुसार मंजुर बांधकाम परवानगी 
रेखांकनातील ०५% (सु वधा भूखंड) े  ९६.५५ चौ.मी. पंपर  िचंचवड मनपा या ता यात आहे.  
तसेच दर भुखंडाचा मािसक भाडेदर सन २०१८-१९ साठ  र. . ८५०/- ती चौ.फू. असे कळ वले 
आहे.  तर  वकास िनयं ण िनयमावलीतील एम. ६.५ नुसार ०.२ हे टर पे ा कमी असलेला 
भूखंड इले क सब टेशन, बस टेशन, सब पो ट ऑ फस, पोलीस आऊटपो ट कंवा सावजिनक 
सु वधाक रता वापर करता येतो.  परंतु सदर लॉटचे े  ०.२ हे टर अितशय कमी अस याने 
तसेच मनपाचे आिथक हत पाहता मागणी केलेला भुखंड ‘मै ी झोपडप ट  र हवासी सोसायट ’ या 
थािनक NGO सं थेस नागर  सु वधा क ासाठ  ११ म हने कालावधीसाठ  भूिम जंदगी 
वभागामाफत महापािलके या अट  व शत ने भा याने दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३४३८      वषय मांक - ६० 

दनांक – २३/१०/२०१८      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव –  

       मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ३३६१, द. १६/१०/२०१८ म ये खालील माणे 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत वषयामधील “ युवा वकास ट, पंपळे गुरव, 
पुणे २७ यांना पाच वष कालावधीसाठ  चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे ” हा मजकूर 
वगळून या ऐवजी “ राज ी छ पती शाहू महाराज शै णक, सामा जक वै क य ित ान, नवी 
सांगवी, पुणे २७ यांना ११ म हने कालावधी मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे ” असा 
मजकूर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ३४३९      वषय मांक - ६१ 
दनांक – २३/१०/२०१८      

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव –  

        मा. थायी सिमती ठराव मांक ३२१६, दनांक २५/०९/२०१८ म ये दु ती क न “ 
सहया  आ दवासी म हला ित ान ” या सं थेमाफत िचंचवड वभाग आ ण पंपर   वभागातील 
बालवाडयांमधील मुलांना पुरक पोषण आहार पुर व यास तसेच भोसर  वभागात “ अ निम  
फाऊंडेशन ” या सं थेमाफत बालवाडयातंील मुलांना पुरक पोषण आहर पुर व यास मा यता देणेत 
येत आहे व यानुसार ाथिमक िश ण वभागामाफत याबाबत कायवाह  कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३४४०      वषय मांक - ६२ 

दनांक – २३/१०/२०१८      

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव –  

       वाकड येथील आ. .३/१८ येथे उ ान वकिसत कर याचे िनयोजन आहे.  तर  थाप य 
वषयक कामे कर यासाठ  वा तु वशारद नेमणूक करणे गरजेचे आहे.  तर  सदर कामासाठ  
मे.िश पी आ कटे ट & लॅनस यांना वा तु वशारद हणून नेमणूक क न यांना Pre Tender  
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वPost Tender (Civil work 2%व हॉट क चर कामासाठ 1%) फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३४४१      वषय मांक - ६३ 

दनांक – २३/१०/२०१८      

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  

       मनपाचा भोसर  इं ायणीनगर येथील संत ाने र डा संकूल मधील िसंथ टक ॅक 
पोिलस वसाहतीतील २० ते २५ खेळाडंूना (मुलांना) मैदानी खेळासाठ  (ऍथलेट क सरावासाठ ) 
यायाम कर यासाठ  मा.पोलीस आयु  व पोलीस िन र क यांनी मागणी केलेली आहे क  पोिलस  
वसाहतीतील मुले खेळाडू पोलीस भरती याम ये सहभागी होतात.  यांना सरावासाठ  डा 
संकुलातील  िसंथे टक ॅक सरावासाठ  वनामु य सकाळ  व सायंकाळ  १ तास दे यास मा यता 
देणेत येत आहे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३४४२      वषय मांक - ६४ 

दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य  

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/का व/८२९/२०१८, द.२३/१०/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/१ – 
२०१८ अ वये SUTP/BRTS क प राब व यासाठ  केलेले भूसंपादन व क प बािधतांचे पुनवसन 
यांचा मु यांकन अहवाल करणे या कामी स लागार नेमणे या कामासाठ  मे.मंथन फॅिसिलटेटस 
यांची िन वदा ा  झालेली आहे.  यांनी र. .७,८०,०००/- (अ र  र. .सात लाख ऐंशी हजार 
फ ) सव करांस हत इतका दर दलेला आहे.  यानुसार एकूण र. .७,८०,०००/- फ  सव 
करांस हत पयत काम क न घे यास आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे अधीन राहून 
यांचेसोबत करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३४४३      वषय मांक - ६५ 

दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  ब /े था/का वज/१२/३६०/२०१८, द.२२/१०/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भागातील व वध वकास कामांसाठ  प  अ 
म ये नमुद केले या कामासामोर ल रका याम ये उ लेख केले या स लागाराची क प 
यव थापन स लागार / वा तु वशारद हणून नेमणूक कर यास व यांनी नमुद केले या 
लघु म दरानुसार फ  (िन वदा पुव व िन वदा पा ात करावया या कामासाठ ) अदा करणेस व 
यांचे सोबत करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३४४४      वषय मांक - ६६ 

दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य  

सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  था/ह े/का व/८४०/२०१८, द.२०/१०/२०१८ 

मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

भाग .३२ मधील मूती कॉनर ते रामकृ ण मंगल कायालय(भ  हॉ पीटल) पयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प दतीने वकसीत करणेकामी क प स लागार हणून तावात 
नमुद माणे मे.इं फनीट  क स टंट स हसेस यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  
मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.७४%) ा  झालेली आहे.  तर  ा  
झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.७४% (०.५० िन वदा पुव + १.२४ िन वदा पा ात) 
या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३४४५      वषय मांक - ६७ 

दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य  

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  था/ह े/का व/८३९/२०१८, द.२०/१०/२०१८ 

मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

भाग .३२ मधील नमदा गाडन कॉनर ते माकन चौक पयत व प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने वकसीत करणेकामी क प स लागार हणून तावात नमुद माणे 
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मे.इं फनीट  क स टंट स हसेस यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी 
सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.७४%) ा  झालेली आहे.  तर  ा  झाले या 
दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.७४% (०.५० िन वदा पुव + १.२४ िन वदा पा ात) या दराने 
फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३४४६      वषय मांक - ६८ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य  

सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  था/ह े/का व/८३८/२०१८, द.२०/१०/२०१८ 

मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

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 करणेकामी क प स लागार हणून तावात 
नमुद माण ेमे.इं फनीट  क स टंट स हसेस यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  
मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने (१.७४%) ा  झालेली आहे.  तर  ा  
झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.७४% (०.५० िन वदा पुव + १.२४ िन वदा पा ात) 
या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३४४७      वषय मांक - ६९ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य  

सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  था/ह े/का व/८३७/२०१८, द.२०/१०/२०१८ 

मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

भाग .३१ मधील प रसरातील मु य र ते अ यावत प दतीने वकसीत 
करणेकामी क प स लागार हणून तावात नमुद माणे मे.ए हायर सेफ क लटंट यांची 
नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी दराने 
(१.५०%) ा  झालेली आहे.  तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण १.४९% 
(०.५० िन वदा पुव + ०.९९ िन वदा पा ात) या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३४४८      वषय मांक - ७० 

दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य  

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  था/ह े/का व/८४१/२०१८, द.२०/१०/२०१८ 

मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

भाग .३१ ांती चौक ते शिनमं दर पयतचा र ताअ यावत प दतीने वकसीत 
करणेकामी क प स लागार हणून तावात नमुद माण े मे.अ युरेड इं जिनअर ंग स हसेस 
यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य ठरावापे ा कमी 
दराने (१.७५%) ा  झालेली आहे.  तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण 
१.७५% (०.५० िन वदा पुव + १.२५ िन वदा पा ात) या दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३४४९      वषय मांक - ७१ 
दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – नागरव ती वकास योजना  
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/४९९/२०१८, द.२३/१०/२०१८  

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वभागाकड ल म हला व बालक याण  
योजने अंतगत म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.) चाल वणेचे (T.R.) िश ण 
देणेकर ता नेमणेत आले या सं थां या पं.िचं.मनपा व िश ण देणा-या मे.साईराज मोटार 
ाय हंग कूल व मे.महाल मी ऑटोमो ट ह ा.िल. या सं था यांचेमधील करारना यातील अट 
.१८ र  क न याऐवजी झाले या िश णावर सादर केले या बलांची र कम अदा करणेस  व 

लेखा र ण कामी अट .३१ व ३५ िशिथल कर या ऐवजी अनामत रकमेतून लेखा र ण र कम 
वसुल करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४५०      वषय मांक - ७२ 

दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.अचना बारण े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/४२४/२०१८, द.२३/१०/२०१८  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५०/१-२०१८-१९ अ वये मनपाचे वायसीएम 
हॉ पटलसाठ  फिनचर पुर वणे व यव था करणेकामी मे.आ ट रअर इ ा सो युश य (इं डया) 
िन.र. .२,०२,५०,८८६/- (अ र  र. .दोन कोट , दोन लाख, प नास हजार, आठशे शहाऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटे रअल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२,०२,३५,८८६/- वर िन वदा दर 
माग व यात आले आहेत.  यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२,०२,३५,८८६/- 
पे ा २३.००% कमी हणजेच र. .१,५५,८१,६३२/-  + रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रअल टे ट ंग 
चाजस र. .१५,०००/- = एकूण र. .१,५५,९६,६३२/- पयत काम क न घे यास आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे यावर ल व तू व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट  नुसार भाववाढ कलम लागू अस यास भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३४५१      वषय मांक - ७३ 

दनांक – २३/१०/२०१८     वभाग – थाप य उ ान 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.अचना बारण े
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/उ ान/का व/३५४/२०१८, द.१९/१०/२०१८  

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३०) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होऊन िनयमानुसार व िन वदा अट  शथ  माणे तसेच भाववाढ कलम 
लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटे रअल 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 संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 
करणेत आलेले अस याचे याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 सभापती 
 थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक- नस/३/का व/१३१०/२०१८ 

दनांक - २५/१०/२०१८   

                                                                                                                    
                                                            (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                           नगरसिचव   
                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( .ड ेका/३/का व/६६९/२०१८ द.११/१०/२०१८ वषय .०७चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५६५/२०१८ द.१९/१०/२०१८ वषय .४६ चे लगत) 
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( .ब े/ था/का वज/१२/३६०/२०१८ द.२२/१०/२०१८ वषय .६५ चे लगत) 
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( . था/उ ान/३५४/२०१८ द.१९/१०/२०१८ वषय .७३ चे लगत) 
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