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

कायप का मांक – १५१ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ११/१२/२०१९                         वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.११/१२/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० वा. 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.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.च धे आरती सुरेश 

१०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

११. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

१२. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१३. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१४. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

१५. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 

          या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास 
जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, 
मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय 
अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , 
मा.दांगट – .सहा यक आयु , मा.पाट ल - ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( थिमक िश ण), मा.मुंढे - .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य 
मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – 
अिध ाता YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, 
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मा.गलबले, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुब,े मा.पवार, मा.देशमुख, 
मा.सेठ या, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.रामगुडे - कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – 
कामगार क याण अिधकार , मा.बहुरे – शासन अिधकार , मा.गोफणे – आरो य 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 .७०) द.१/१२/२०१९ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील कमचार  कै. वशाल 
हणमंतराव जाधव यांचा कायरत असताना झाले या मृ युक रता "श हद" दजा 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत. – मा.सागर आंगोळकर, 
मा.राज  गावडे यांचा ताव. 

वषय .७१) प रवहन महामंडळा या बसडेपो वकसनासाठ  आिथक तरतूद क न सन २०१९-
२० या अंदाजप कात समावेश करणकेामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव.  

वषय .७२) ड भागाचे न वन कामांसाठ  तरतुद वग करण करणकेामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत. 

वषय .७३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचा-यांना सात या वेतन आयोगाचे अनुषंगाने 
सुधा रत वेतन ेणी व भ े लागू करणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, मा.सागर 
आंगोळकर यांचा ताव. 

वषय .७४) मौजे रहाटणी येथील स.नं.१११, ११२, ११६ ते ११८, १२० ते १२२ पैक  वकास 
आराख यातील १८ मी. द  डपी र ता मोजणी करणेबाबत. – मा.आरती च धे, 
मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव.  

वषय .७५) थाप य क े ीय कायालयाक डल चालू कामां या तरतूद म ये वाढ करणेबाबत. 
– मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव. 

वषय .७६) महापौर चषक शालेय डा पधा २०२० (Teen 20) अंतगत मैदानी पधचे 
उपां य व अंितम सामने आयो जत करणेस व पधाचा ब ीस वतरण समारंभ, 
सां कृितक काय म हे मु य मैदानी पधचे टे डयम (अले ट स टे डयम) 
बालेवाड  येथे आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत.  

वषय .७७) मा. थायी सिमती ठराव .५६३३ द.१६/०९/२०१९ म ये दु तीबाबत.- 
मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

वषय .७८)  वै कय उपचाराक रता महानगरपािलकेमाफत अथसहा य देणेबाबत – मा.राज  
लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 

   वषय .७९)   तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे याचंा ताव.    

---------- 
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ठराव मांक - ६०१४      वषय मांक – १ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/२/का व/११२/२०१९ द.२६/०७/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शहर प रवतन कायालयाअंतगत Citizen Engagement 

Programs and Social Media Campaigns चे कामकाज भावीपणे राब वणेकामी ६ म हने 

कालावधीकर ता दरमहा र. .७०,०००/-  या एक त मानधनावर Social Media Expert ची नेमणूक 

करणेकामी येणा-या एक त र. .४,२०,०००/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार फ ) चे खचास व 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयममधील अनुसूची करण-५३ मधील तरतुद नुसार सदर नेमणूक चे 

अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
अनुकुल – १२              ितकुल - ०४ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ६०१५      वषय मांक – २ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४५२/२०१९ द.१६/०८/२०१९ 

       वषय - मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४४ द.१६/०९/१९  

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

---------- 
ठराव मांक - ६०१६      वषय मांक – ३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/३२२/१९ द.१६/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून  –   

               पंपर  िचंचवड शहरातील मु य र ते यां क  प दतीने साफसफाईचे कामकाज 
मे.ड .एम.एंटर ायझेस व मे.बी. ह .जी.इं डया िल. या २ सं थांना िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ 
मधील यांनी सादर केले या ित कमी दर अनु मे र. .२१९/- व र. .२७१.५०/- या दरानुसार 

तावात नमूद माणे ६ म हने कालावधी क रता सोप व यास व याकामी येणा-या  अंदाजे 
र. .१,०५,९४,८००/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख चौ-या णव हजार आठशे फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील काम ३ म हने 
कालावधीसाठ  दे यास व याकामी येणा-या अंदाजे र. .५३,००,०००/- (अ र  र. . ेप न लाख 
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फ ) इत या खचास मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०१७      वषय मांक – ४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – लेखा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/०३/का व/२७४/१९ द.२७/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –   

               पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१९०.८२ कोट  (अ र  र. .एकशे न वद कोट  याऐंशी लाख फ ) तरतूद करणेत 
आली असून याम ये संचलनतूट ९७.८२ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१८ कोट  व बसेस खरेद  
र. .७५ कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून ितमहा र. .६ 
कोट  (अ र  र. .सहा कोट  फ ) संचलनतूट चे सन २०१८-१९ या अंदा जत संचलन तुट चे 

लेखाप र ण होवून तूट कायम होईपयत माहे जानेवार  २०२० ते फे ुवार  २०२० म ये अदा 
करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेबाबत मा.आयु  
यांची मागणी असली तर , पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांना संचलन तुट पोट  माहे 
जानेवार  २०२० कर ता र. .६ कोट  (अ र  र. .सहा कोट  फ ) दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०१८      वषय मांक – ५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४८७/२०१९ द.२६/११/२०१९ 

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

       मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक अ ो इले ॉिनक टायमर सा ह य खरेद  बाबत 
िन वदा शासनाचे GEM पोटलवर ऑनलाईन िस द केले नुसार सदर GEMपोटल िन वदा 
.GEM/2018/B/146705 अ वये एकूण चार िन वदा ा  झा या आहेत. या िन वदांपैक  पा  दोन 

िन वदाम ये ा  लघु म िन वदाधारक मे.धूपर दस ेड ंग ा.िल यांचे बाब .1 सा ह याचे ा  
लघु म दर र. .10,20,000/- (अ र  र. .दहा लाख वीस हजार फ ) हे अंदाजप क य दर 
र. .11,48,400/- पे ा -11.18% ने कमी अस याने सदर ा  एकुण लघु म दर र. .10,20,000/- 

 वकृत कर यात आले आहेत. यानुसार मे.धूपर दस ेड ंग ा.िल यांचेबरोबर सदर कामाचा 
करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ६०१९      वषय मांक – ६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सहा यक आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/४/का व/४२३/२०१९ द.३०/११/२०१९ 

       मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांतीवीर लहुजी व ताद साळवे बोधन 
पवािनिम  द.१४/११/२०१९ रोजी बोधना मक काय मांचे आयोजन िचंचवड येथे कर यात आलेले 
होते. या अंतगत संबंिधतांचे मानधनासाठ  र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) इतका थेट 
प दतीने खच कर यात आलेला अस याने काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

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

---------- 
ठराव मांक - ६०२०      वषय मांक – ७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सहा यक आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/४/का व/४२४/२०१९ द.३०/११/२०१९ 

       मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

                 मा. धान सिचव, सामा य शासन वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल शासन िनणय 
.जपुती २२०८/१३३८/ . .१०९/०८/२९, द.२४/११/२००८ नुसार भारतीय सं वधानाबाबत जनजागृती 

आ ण सव नाग रकांना सं वधानाची ओळख हावी या कर ता रा यात २६ नो हबर हा दवस 
“सं वधान दवस” हणून साजरा करणेबाबत िनदश दे यात आलेले आहेत. या अनुषंगाने पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सं वधान दनािनिम  द.२६/११/२०१९ रोजी पंपर  येथे सं वधान 

जनजागृतीपर व वध बोधणा मक काय माचे आयोजन कर यात आले आहे. याकामी मा यवर, 

कलाकारांचे मानधन, चहापान, िनवास यव था, ले स, बॅनर, होड ग, सं वधान पु तके खरेद  इ. सह 

इतर थेट प दतीने येणारा खच र. .४,९०,०००/- (अ र  र. .चार लाख न वद हजार फ ) इतका झालेला 
अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०२१      वषय मांक – ८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु६/का व/९३८/२०१९ द.२/१२/२०१९ 
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       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .४/१७/२०१९-२० अ वये सांगवी PWD 
येथील पंप हाऊसमधील पं पंग मिशनर चे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.फलोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .26,78,495/- (अ र  र. . स वीस लाख अ याह र 
हजार चारशे पं या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .26,78,495/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .26,78,495/- पे ा 24% कमी हणजेच र. .20,35,656/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .20,35,656/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०२२      वषय मांक – ९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०९१/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/46/2019-20 अ वये च-होली  
मैलाशु करण  क ांतगत भाग .२  मोशी  व उवर त  प रसरात  आव यकतेनुसार  न वन वकिसत 
होणा-या प रसरात न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी मे.शैलेश शंकर लोखंडे िन.र. .59,99,072/- 

(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार बाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .59,85,741/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,85,741/- पे ा 25.5% कमी हणजेच र. .44,59,377/- + रॉय ट  
चाजस र. .13,331/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .44,72,708/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ६०२३      वषय मांक – १० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०९२/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/44/2019-20 अ वये च-होली  
मैलाशु करण  क ांतगत भाग . २ येथे कुदळवाड ,  िचखली  व उवर त  प रसरात  

आव यकतेनुसार   न वन वकिसत होणा-या प रसरात न वन े नेज लाईन टाकणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन िन.र. .74,97,496/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स या नव हजार चारशे 

शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,78,815/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,78,815/- पे ा 
25.6% कमी हणजेच र. .55,64,238/- + रॉय ट  चाजस र. .18,681/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .55,82,919/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०२४      वषय मांक – ११ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०९०/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/60/2019-20 अ वये क े य 

कायालया अंतगत येणा-या  भाग .२ येथील न वन वकिसत होणा-या   ड . पी र यावर नवीन 
ेनेज लाईन टाकणेकामी मे. ी सदगू कृपा क शन िन.र. .74,99,740/- (अ र  र. .चौ-याह र 
लाख न या नव हजार सातशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,76,006/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .74,76,006/- पे ा 26.7% कमी हणजेच र. .54,79,912/- + रॉय ट  चाजस 
र. .23,734/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .55,03,646/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०२५      वषय मांक – १२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०८९/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/58/2019-20 अ वये क भागांतगत 
येणा-या नद  ना यामधील  मलिनःसारण निलका  मु य र यावर थलांतर त करणेकामी मे. ी 
सदगू कृपा क शन िन.र. .74,97,863/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स या नव हजार आठशे 
ञेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,75,063/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,75,063/- पे ा 20.2% 
कमी हणजेच र. .59,65,100/- + रॉय ट  चाजस र. .22,800/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .59,87,900/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०२६      वषय मांक – १३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०८८/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/79/2019-20 अ वये भाग . २९ 
पंपळे गुरव येथील वैदुव ती, सुदशननगर, जवळकरनगर, गुलमोहेर कॉलनी इ. भागात जलिनःसारण 
वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे. ी सदगू कृपा क शन िन.र. .50,27,654/- (अ र  
र. .प नास लाख स ावीस हजार सहाशे चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .50,27,612/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .50,27,612/- पे ा 23.3% कमी हणजेच र. .38,56,178/- + रॉय ट  चाजस 
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र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,56,220/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०२७      वषय मांक – १४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०८७/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/151/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२० मधील कासारवाड  गावठाण िशतळादेवी मं दर प रसर व 
ऊवर त भागात मु य जलिन:सारण निलका बदलणेकामी मे. ी सदगू कृपा क शन 
िन.र. .59,99,974/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे चौ-याह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,406/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,406/- पे ा 24.3% कमी हणजेच 
र. .45,22,625/- + रॉय ट  चाजस र. .25,568/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .45,48,193/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

---------- 
ठराव मांक - ६०२८      वषय मांक – १५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०८६/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/45/2019-20 अ वये च-होली  
मैलाशु करण  क ांतगत भाग .२  येथे जाधववाड  व उवर त  प रसरात  आव यकतेनुसार   
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न वन वकिसत होणा-या प रसरात न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन 
िन.र. .59,98,750/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख अ या नव हजार सातशे प नास फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,87,101/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,87,101/- पे ा 25.3% कमी हणजेच 
र. .44,72,364/- + रॉय ट  चाजस र. .11,649/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .44,84,013/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०२९      वषय मांक – १६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०८५/२०१९ द.२८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/153/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२० मधील महा मा फुले नगर झोपडप ट  व उव रत 
प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. ी सदगू कृपा क शन 
िन.र. .59,99,986/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,72,908/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,72,908/- पे ा 25.3% कमी हणजेच 
र. .44,61,762/- + रॉय ट  चाजस र. .27,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .44,88,840/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ६०३०      वषय मांक – १७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४०५/१९ द.३०/११/१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क ेिञय कायालय आरो य वभागा या सन 2019-20 चे 
मुळ अंदाजपञकाम ये अ थायी अ थापणा या लेखािशषकाम ये र. .2,00,000/- इतक  तरतुद 
करणेत आलेली आहे. सदर या तरतुद  मधुन अ थायी अ थापनावर काम कर त असले या 
मानधनावर ल 2 कमचार  (कोपा/पासा) यांचे मानधन वेतन या सदर लेखािशषाव न टाकणेत येत 

आहे. आँ टोबर-2019 आज अखेर सदर लेखािशषावर र. .2,432/- िश लक दसुन येत आहे. माहे 
आँ टोबर-2019 ते माच-2020 चे संबिधत 2 कामगारांना (कोपा/पासा) मानधन वेतन यांना अदा 
करणे आव यक आहे. यामुळे सदर लेखािशषावर तरतुद कमी पडणार आहे. पंपर  सन 2019-20 

चे अदांजपञकाम ये रजा वास भ ा या लेखािशषावर र. .14,00,000/- इतक  तरतुद असुन 
यामधुन आजअखेर र. .1,71,500/- इतक  र कम खच  टाकणेत आलेली आहे व र. .12,28,500/- 

इतक  र म िश क आहे. सदर रजा वास भ ा या लेखािशषाकावर ल र कमेतुन र. .2,00,000/- 

(अ र  र. .दोन लाख फ ) इतक  र कम अ थायी अ थापणा या लेखािशषावर वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०३१      वषय मांक – १८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४०६/१९ द.३०/११/१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क ेिञय कायालय आरो य वभागा या सन 2019-20 चे 
मुळ अंदाजपञकाम ये धुर करणासाठ  वाहन भा याने घेणे या लेखािशषकाम ये र. .4,60,000/- 

इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर या तरतुद  मधुन सन.2018-19 चे बील खच  टाकणेत 
आलेले आहे. यामुळे माहे आँ टोबर-2019 अखेर र. .91,552/- िश क आहे. माहे मे-2019 ते 
माच—2020 अखेरचे बील अदा करणे करणेस सदर लेखािशषावर तरतुद कमी पडणार आहे. याकर ता 
वाहन इंधन या लेखािशषाकावर र. .25,00,000/- इतक  तरतुद असुन यामधुन आजअखेर 

र. .8,91,315/- इतक  र कम खच  टाकणेत आलेली आहे. व र. .16,08,685/- इतक  र कम िश लक 

आहे. सदर वाहन इंधन या लेखािशषाकावर ल र कमेतुन र. .8,00,000/- इतक  र कम धुर करणासाठ  

वाहन भा याने घेणे या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ६०३२      वषय मांक – १९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/का व/२७५/२०१९  

       द.०२/१२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 5) 

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

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

ठराव मांक - ६०३३      वषय मांक – २० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – झो.िन.प.ु 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .झोिनप/ु१/का व/९९८/२०१९ द.२९/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            झो.िन.प.ु शासन वभागाचे सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये अ थायी अ थापना 
या लेखािशषावर र. .२,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली असुन यामधुन माहे स टबर 
अखेर र. .१,८३,९८८/- इतक  तरतुद खच  पडली आहे. तसेच र. .१६,०१२/- इतक  तरतुद 
िश लक आहे. माहे माच २०२० अखेर अ थायी अ थापना या लेखा िशषाकर ता र. .१,८०,०००/- 
इतका खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  पडणार आहे. सन २०१९-२० थायी 
अ थापना या लेखािशषावर र. .२,९०,५०,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली असुन माहे 
ऑ टोबर अखेर र. .१,५९,६३,९५८/- इतका खच झालेला असुन िश लक र. .१,३०,८६,०४२/- 
असुन यामधुन र. .२,००,०००/- अ थायी अ थापना या लेखािशषावर वग करणा ारे उपल ध 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०३४      वषय मांक – २१ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. .सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ड ेका/३/का व/६३५/२०१९  

       द.०२/१२/२०१९ 

       मा. .सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
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कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 4) ि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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६०३५      वषय मांक – २२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/२४१/२०१९ द.०२/१२/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/4/2019-20 अ वये सन २०१९-२० कर ता 
भाग .१७ मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख िन.र. .32,99,999/- 

(अ र  र. .ब ीस लाख न या णव हजार नऊशे न या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,16,841/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,16,841/- पे ा 26.78% कमी हणजेच र. .23,55,371/- + 
रॉय ट  चाजस र. .17,198/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .65,960/- = एकुण र. .24,38,529/- 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 पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 ठराव मांक - ६०३६      वषय मांक – २३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/२४२/२०१९ द.०२/१२/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/5/2019-20 अ वये भाग .१७ मधील 
र यामधील दुभाजकाची रंगरंगोट  व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख 
िन.र. .32,99,500/- (अ र  र. .ब ीस लाख न या णव हजार पाचशे फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,13,890/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,13,890/- पे ा 26.78% कमी हणजेच 

र. .23,53,210/- + रॉय ट  चाजस र. .7,400/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .78,210/- = एकुण 
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र. .24,38,820/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 ठराव मांक - ६०३७      वषय मांक – २४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे       अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/२४३/२०१९ द.०२/१२/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/8/2019-20 अ वये सन २०१९-२० कर ता 
भाग .१८ मधील प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख 

िन.र. .40,49,851/- (अ र  र. .चाळ स लाख एकोणप नास हजार आठशे ए का व न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,33,621/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,33,621/- पे ा 26.78% कमी हणजेच 
र. .28,80,197/- + रॉय ट  चाजस र. .88,330/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,900/- = एकुण 
र. .29,96,427/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 ठराव मांक - ६०३८      वषय मांक – २५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – अ े ीय कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .अ े/ व/५/का व/१०६/२०१९ द.०७/११/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपाचे अ े ीय कायालयांतगत सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  असले या अ 
व ुत मु य कायालय ा फक िसगनल या लेखािशषावर सन २०१९-२० अंदाजप कात अ े ीय 
कायालय अंतगत व वध चौकात वाहतुक िनयं क यं णा बस वणे या कामासाठ  र. .१०,०००/-
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एवढ  तरतूद कर यात आलेली आहे. सदर कामासाठ  र. .२९,८२,०३२/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख याऐंशी हजार ब ीस फ ) एवढ  आव यकता आहे यामुळे कामां या पुणा वाक रता 

तावात नमूद माणे वाढ/घट क न तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/घट र. .२९,७२,०३२/-) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 

यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 ठराव मांक - ६०३९      वषय मांक – २६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा, ब े ीय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ुब ेका/२/का व/३२६/१९ द.२९/११/१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               सन २०१९-२० अथसंक पातील पाणीपुरवठा वभागाकड ल ड ेिञय कायालयाअंतगत 

पाणीपुरवठा वभागामधील दोन वकास कामांना तरतूद कमी पडत आहे. “जल ेञ .ड/१५ अंतगत 

पंपर  वाघेरे प रसरातील यव थे अंतगत गु व वा हनीवर ल थेटपाणी पुरवठा बंद क न उंच 

टाक माफत पाणी पुरवठा करणेकामी देवधर हॉ पीटल समोर ल कै.अनुसयाबाई वाघेरे ा. शाळे या 
प रसरात न वन उंच टाक बांधण”े (िन वदा नोट स .१२/१३-२०१६-१७) याकामाचा आदेश ठेकेदार 

मे.मंगलदास इ ाटेक ा.िल. यांना कामाचा आदेश द.११/०८/२०१७ रोजी देणेत आला असून कामाची 
मुदत १८ म हने हणजेच द.१०/०२/२०१९ पयत आहे. सदर कामास द.१५/१०/२०१९ पयत मुदतवाढ 

घेणेत आलेली असून स थतीत सदरचे काम १००% पुण झाले आहे. परंत ूसदर कामास ३० लाख एवढ  

तरतूद कमी पडत आहे.  तसेच “र क चौक ते औंध उरो णालय येथील ड .पी. र यातील मु य 

गु वनिलका िश टकरण ेव इतर अनुषंिगक कामे करणे (िन वदा नोट स . १२/३-२०१६-१७) याकामाचा 
आदेश ठेकेदार मे. ांजल कॉप रेशन यांना द.२६/०९/२०१७ रोजी देणेत आला असून कामाची मुदत १२ 

म हने हणजेच द.२५/०९/२०१८ पयत आहे. सदर कामास द.२५/१२/२०१८ पयत घेणेत आली असून 

स थतीत सदरचे काम ६९% एवढे पुण झाले आहे. परंत ूसदर कामास र. .४४ लाख एवढ  तरतूद कमी 
पडत आहे.  याअनुषंगाने पाणीपुरवठा वभाग तातड चा वभाग असलेने वर ल वकासकामांसाठ  

तावात नमूद माणे वाढ/ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .७४,००,०००/-) 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 ठराव मांक - ६०४०      वषय मांक – २७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०९८/२०१९ द.०३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
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               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/113/2019-20 अ वये भाग . १ 

िचखली येिथल पाट लनगर व िचखली गावठाण प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.अशोक क शन िन.र. .83,78,863/- (अ र  र. . याऐंशी लाख अ याह र हजार 
आठशे ञेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .83,78,821/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .83,78,821/- पे ा 
24.3% कमी हणजेच र. .63,42,767/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .63,42,809/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 ठराव मांक - ६०४१      वषय मांक – २८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१०९९/२०१९ द.०३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/124/2019-20 अ वये फ े य 

कायालयांतगत येणा-या ना यातील अ त वात असले या जलिनःसारण निलका र यावर 
थलांतर त करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .1,49,99,655/- (अ र  र. . एक कोट  एकोणप नास 

लाख न या नव हजार सहाशे पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,49,58,193/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,49,58,193/- पे ा 22.18% कमी हणजेच र. .1,16,40,466/- + रॉय ट  चाजस 
र. .41,462/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,16,81,928/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ६०४२      वषय मांक – २९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/११००/२०१९ द.०३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/101/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत  भाग .४ मधील मु य निलकेचे मलिन:सारण वषयक कामे 
करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .74,87,624/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स याऐंशी हजार सहाशे 
चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,54,379/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,54,379/- पे ा 23.5% 
कमी हणजेच र. .57,02,600/- + रॉय ट  चाजस र. .33,245/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .57,35,845/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ६०४३      वषय मांक – ३० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४८६/२०१९ द.०७/०९/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५० द.३०/११/२०१९ 
अ वये मनपाची कै.अ णासाहेब मगर जलतरण तलाव (तळ मजला) यायामशाळा नेह नगर 

पंपर  ह  यू भारत वकास सोशल फ डशन नेह नगर पंपर  या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.०५/०६/२०१९ रोजी संपु ात येत 
अस याने  द.०७/०८/२०१९ चे प ा वये  पुढ ल  मुदतवाढ िमळणेकामी  मागणी के या माणे 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासून पुढे ११ म हने 

कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ६०४४      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४६८/२०१९ द.०७/०८/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५१ द.३०/११/२०१९ 
अ वये मनपाची राजे िशव छ पती यायामशाळा उ ोगनगर िचंचवड ह  उ ोगनगर म हला वकास 
क   िचंचवड या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळाची मुदत द.०५/०६/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने द.१४/०८/२०१९ चे 
प ा वये पुढ ल मुदतवाढ िमळणेकामी मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- 
मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

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

---------- 
ठराव मांक - ६०४५      वषय मांक – ३२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/४९५/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५२ द.३०/११/२०१९ 
अ वये कु.अिधराज करण मगर रा.िनगड , ाने एिशयन कुमार चॅ पयनशीप २०१९ ब जंग, चीन 

या पधस जाऊन आ याने सदर पधसाठ  याने क ट खच, वमान वासभाडे, िनवासखच, हसा 
फ , इ याद साठ  वत: खच के याने म.न.पा िनयमानुसार र. .१,२४,८५१/- या ७५% 
र. .९३,६३८/- (अ र  र. . या नव हजार सहाशे अडोतीस फ ) आिथक सहा य अदा करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०४६      वषय मांक – ३३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/४९६/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ द.३०/११/२०१९ 
अ वये कु.सुिमत राहूल मोरे रा. ािधकरण, ाने एिशयन कुमार चॅ पयनशीप २०१९ ब जंग, चीन 
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या पधस जाऊन आ याने सदर  पधसाठ   याने  क ट  खच,  वमान वासभाडे, िनवासखच, 

हसा फ , इ याद साठ  वत: खच के याने म.न.पा. िनयमानुसार र. .१,२४,८५१/- या ७५% 
र. .९३,६३८/- (अ र  र. . या नव हजार सहाशे अडोतीस फ ) आिथक सहा य अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०४७      वषय मांक – ३४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/५५८/२०१९ द.१६/१०/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५४ द.३०/११/२०१९ 
अ वये मनपाची संत तुकारामनगर येथील संत तुकारामनगर सां कृितक यायामशाळा ह हनुमान 

पोटस अकादमी िचखली यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत  द.०२/१०/२०१९ रोजी संपृ ात आ याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देवून ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२,०००/- (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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०४८      वषय मांक – ३५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/५६६/२०१९ द.१६/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५५ द.३०/११/२०१९ 
अ वये मनपाची पोलीस वसाहत यायामशाळा, कृ णानगर, िचखली ह कै.गजानन है े ित ाण, 
है ेवाड  िचखली यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची 

मुदत  द.३०/११/२०१९ रोजी संपृ ात आ याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या 
तारखेपासून मुदतवाढ देवून ११ म हने कराराने  दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- (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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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



20 
 

ठराव मांक - ६०४९      वषय मांक – ३६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४८०/२०१९ द.१६/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५६ द.३०/११/२०१९ 
अ वये मनपाची अ णाभाऊ साठे भवनातील कै.मधूकर पवळे यायामशाळा ह हनुमान पोटस 
अकादमी, िचखली यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.२५/०१/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देवून ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२,०००/- (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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 

यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०५०      वषय मांक – ३७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अिभषेक बारणे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव –  

            मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५७ द.३०/११/२०१९ 
अ वये माहे जानेवार  २०२० म ये महापौर चषक शालेय व वध डा पधा २०२०(Tee20) या 
पधत सहभागी होणारे मनपा शालेय व ा याना कट (अंदाजे ६००० व ाथ ) (ट -शट,पँट, बुट) 

देणेस व याकामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत मा.अिभषेक बारणे, मा.सागर गवळ  यांची 
मागणी असली तर , तुत वषयातील कामासाठ  र. .३५,००,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख 
फ ) इत या मया दत खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०५१      वषय मांक – ३८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.अिभषेक बारणे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव –  

            मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५८ द.३०/११/२०१९ 
अ वये ॉस फट टेिनस टार अकॅडमी, पुणे येथील नामवंत िश ण देणार  सं था आहे. गंगो ी 
पाक फटनेस हॉल हा ॉस फट  टेिनस टार अकॅडमी या सं थेस ११ म हने कराराने मनपा 
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िनयमानुसार दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून 
सेवाशु क त वावर चाल व यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०५२      वषय मांक – ३९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – क े ीय, पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/पाप/ु११/का व/८३४/२०१९  

       द.१६/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क ेिञय कायालय पाणीपुरवठा वभागा या सन २०१९-
२० चे मुळ अंदाजपञकाम ये अ थायी अ थापणा या लेखािशषकाम ये र. .३,६९०००/- इतक  
तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर या तरतुद  मधुन अ थायी अ थापनावर काम कर त असले या 
मानधनावर ल ३ कमचार  ( िश त लंबर) यांचे मानधन वेतन या सदर लेखािशषाव न टाकणेत 
येत आहे. नो हबर-२०१९ आजअखेर सदर लेखािशषावर र. .१७,३०३/- िश लक दसुन येत आहे. 
माहे नो हबर- २०१९ ते माच- २०२० चे संबिधत ०३ कामगारांना ( िश त लंबर) मानधन वेतन 
यांना अदा करणे आव यक आहे. यामुळे सदर लेखािशषावर तरतुद कमी पडणार आहे. सन 
२०१९-२० चे अदांजपञकाम ये बोनस व  सानु ह अनुदान  या लेखािशषावर र. .४५,००,०००/- 
इतक  तरतुद असुन यामधुन आज अखेर र. .३०,६६,२१४/- इतक  र कम खच  टाकणेत आलेली 
आहे. व र. .१४,३३,७८६/- इतक  र कम िश लक आहे. सदर बोनस व  सानु ह अनुदान या 
लेखािशषाकावर ल र कमेतुन र. .२,७०,०००/- इतक  र कम अ थायी अ थापणा या लेखािशषावर 
वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०५३      वषय मांक – ४० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – थाप य अ भाग 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/का व/७/१५१/२०१९ द.२/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               िनगड  येथील संत तुकाराम यापार  संकुल येथे आ त व मॉल होते सदर आ त व 
मॉल या इमारतीम ये माट िसट  सटरचे कायालय होणार अस याने आ त व मॉल इतर 
ठकाणी थलांत रत करणे आव यक आहे. सदर ठकाणचे आ त व मॉल – आकुड  आर ण 
.२७९ वसंगत उ ोग येथे थलांत रत करणेचे िनयोजन, करणे श य आहे. सदर इमारत 
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बांधणेकामी इमारतीचे आराखडे तयार क न बांधकाम परवानगी घेण,े दरपृ थकरण करणे व 
यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. (Pre Tender) व िन वदा प ात (Post 

Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. यासाठ  अशा कार या कामाचा अनुभव असणारे व 

मनपा या आ कटेकट पॅनेलवर असलेले आ कटेकट मे.िश पी आ कटे ट अँड लॅनस यांची क प 
यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणे आव यक आहे. वषयां कत कामासाठ  मे.िश पी 
आ कटे ट अँड लॅनस यांची नेमणुक करणेस मनपाकड ल मा य तावा वये वकृत िन वदा 
र कमे या १.९७% (Pre Tender-०.५०% + Post Tender-१.४७%) फ  अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०५४      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – इ े ीय, व ुत 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/का व/४३९/२०१९ द.३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मे. डझाइन एस क स टंट पुणे यांची राजमाता जजाऊ उ डाणपुला खालील सेवा र ते 
अबन ट डझाईननुसार वकसीत करणे या कामातील व ुत वषयक कामांसाठ  स लगार 
हणुन नेमणूक करणेस व िन वदापुव (Pre Tender activity) कामासाठ  ०.५०% व िन वदा प ात 

(Post Tender activity) कामासाठ  ०.३५% अशी एकूण ०.८५% या दराने फ  अदा करणेस  

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०५५      वषय मांक – ४२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग– PGI YCMH टेशनर  भांडार  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . YCMH/भांडार/०२/का व/१३६/२०१९  

       द.०४/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               यशवंतराव च हाण मृती णालयातील लॉ  उपकरणाचा वापर क न मनपा दवाखाना/ 
णालयातील िलनन(कपडे) धुलाई करणेकामी यापुव चे ई.िन.सु. . ०८/२०१६-१७ नुसार मे वजय 
ाय लीनस, पंपर  यांना िलनन धुलाई करणेकामी एक म ह याचा कालावधी कर ता मुदत वाढ 

दे यास व याकामी येणा-या र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ६०५६      वषय मांक – ४३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग– थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१०२१/२०१९ द.०५/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/33/2019-20 अ वये भाग .९ मधील 
मशानभुमीची अ ायावत प दतीने सुशोिभकरण करणेकामी मे.पाट ल अँड असोिसए स 

िन.र. .99,94,912/- (अ र  र. .न या नव लाख चौ-या  नव हजार नऊशे बारा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .97,84,079/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .97,84,079/- पे ा 27.88% कमी हणजेच 
र. .70,56,278/- + रॉय ट  चाजस र. .1,65,933/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .44,900/- = एकुण 
र. .72,67,111/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०५७      वषय मांक – ४४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग– थाप य क े ीय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/का व/१७४/२०१९ द.०४/१२/२०१९ 

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

               पंपर  नेह नगर येथील धोकादायक असलेली कै.अ णासाहेब मगर टे डयम इमारत 
पाडणेबाबत M/S A to Z Scrapers यांचेकडून र. .69,42,372/- अिधक 18% GST ची 
र. .12,49,628/- अशी एकूण र. .81,92,000/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख या णव हजार फ ) 

एवढ  र कम मनपा कोषागारात भ न घेऊन कै.अ णासाहेब मगर टेड यम इमारत पाडून, या 
इमारतीमधून ा  होणारे राडा-रोडा, चरल ट ल, लोखंड, दरवाजा, खड या, ॉ ट, वीटा, फरशी, 
लोखंड  ील, लोखंड  रेलींग, प ,े लाकूड, व ुत वायर ंग, व ुत बटणे व इतर न काढता येणारे 
सा ह य, इमारत पाडणा-या ठेकेदार M/S A to Z Scrapers यांना िन वदे या व हत अट नुसार 
इमारत पाडून, या इमारतीमधील सा ह य देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ६०५८      वषय मांक – ४५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग– थाप य क े ीय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/का व/१७५/२०१९ द.०४/१२/२०१९ 

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

               पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फिनचर 
व इतर थाप य व व ुत वषयक तावात नमूद माणे कामे करणसेाठ  त  वा तु वषारद 
यांची नेमणूक करणे आव यक आहे. यास अनुस न द.२५ नो हबर २०१९ रोजी ३ दवस 
मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. सदर 
काम करणेस एकूण ३ त  वा तु वषारद यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली आहेत.  यापैक  
मे. योती पानसे असोिसएटस यांनी सदर कामा या िन वदापूव व  िन वदा पा ात आ कटे चरल 
कामासाठ  िन वदा रकमे या १.२५ ट के इतका लघु म दर सादर केलेला आहे. मे. योती पानसे 
असोिसए स यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प वा तु वशारद हणून यश वी र या कामे 
पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये मे. योती 
पानसे असोिसए स यांची मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. 

उपरो  बाबींचा वचार  करता सदर कामास मे. योती पानसे असोिसए स यांची त  वा तु वषारद 
हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  एकूण िन वदा रकमे या ०.५० ट के फ  िन वदा 

पुव कामासाठ  व ०.७५ ट के एवढ  फ  िन वदा प ात कामासाठ  अशी एकूण १.२५ ट के एवढ  
र कम सव करांसह त अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

---------- 
ठराव मांक - ६०५९      वषय मांक – ४६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग– थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/१०२०/१९ द.०४/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/10/2019-20 अ वये कासारवाड  मु लीम 
दफनभुमीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी गु देवद  क . कं. िन.र. .33,29,614/- 

(अ र  र. .तेहतीस लाख एकोणतीस हजार सहाशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .32,34,511/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,34,511/- पे ा 32.99% कमी हणजेच र. .21,67,446/- + रॉय ट  
चाजस र. .27,703/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .22,62,549/- 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 पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०६०      वषय मांक – ४७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग– थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/१०१९/१९ द.०४/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/8/2019-20 अ वये भाग .३० मधील 
दापोड  येथील डांगण वकिसत करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .37,49,888/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,53,231/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,53,231/- पे ा 32.00% कमी हणजेच र. .24,84,197/- + रॉय ट  
चाजस र. .29,257/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .25,80,854/- 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 पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०६१      वषय मांक – ४८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा  
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.ममता गोयकवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु६/का व/९४१/१९ द.०४/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .4/19/2019-20 अ वये अशु   जलउपसा क , 

रावेत येिथल ट पा .2 योजनेअंतगत ५० द.ल.िल मतेचे पंप सेट बस वण े व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.फलोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .1,30,99,527/- (अ र  र. .एक कोट  तीस 
लाख न या णव हजार पाचशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,30,99,527/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
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ठेकेदाराकडून र. .1,30,99,527/- पे ा 24% कमी हणजेच र. .99,55,641/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .99,55,641/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०६२      वषय मांक – ४९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु६/का व/९४२/१९ द.०४/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

                       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/18/2019-20 अ वये अशु  जलउपसा 
क , रावेत येिथल ट पा .१ योजनेक रता पंपाचे रे ो फं टंग करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.फलोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .1,64,92,340/- (अ र  र. .एक कोट  चौस  लाख 
या णव हजार तीनशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,64,92,340/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,64,92,340/- पे ा 27% कमी हणजेच र. .1,20,39,408/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,20,39,408/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०६३      वषय मांक – ५० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – इ े ीय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/४७४/१९ द.०५/१२/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते २०) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
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दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६०६४      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – इ े ीय, व ुत 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/का व/४४३/१९ द.०४/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

       मे.िल म क स टंट ा.िल. यांची तावत नमूद माणे -   

१) क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  च-होली येथे िनवासी गाळे 
बांधणे.( व ुत वषयक इ ा चर कामे करणे) एकुण घरांची सं या १३९०  

२) क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  डुडुळगाव येथे िनवासी गाळे 
बांधणे. ( व ुत वषयक इ ा चर कामे करणे), एकुण घरांची सं या ८९६  

            या कामांस स लागार हणून नेमणूक करणे व िन वदापुव (Pre tender activity) कामासाठ  

०.४९% व िन वदा प चात (post tender activity) कामासाठ  ०.३०% अशी एकुण ०.७९%, या दराने फ  

अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०६५      वषय मांक – ५२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .क े/ था/ . .८/का व/३४२/१९ द.०५/१२/१९ 

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

               भाग .८ हा ािधकरण े ातील दाट लोकव तीचा भाग आहे. या ीकोणातून सदर 
े ाम ये ठक ठकाणी फुटपाथ दुभाजक व र ता सुशोिभकरण हे माट िसट  प तीने वकिसत 

करणे आव यक असुन सदरचे काम माट िसट  प तीने करावे असे मा.आयु  यांचे शेरांकन 
आहे. सदर काम करणेसाठ  र याचा सव करणे व तृत नकाशा तयार क न काट छेद नकाशा तयार 

करणे, टॉम वॉटर लाईनचे डझाईन तयार करणे व व तृत अंदाजप क तयार करणे काम चाल ू

झालेनंतर कामावर दररोज देखरेख करणे इ. कामे करावी लागणार आहे. या ीकोणातून या 
वभागामाफत सदर कामासाठ  िन वदा पुव व प ात स लागार नेमणूक करणेकामी मनपा या अिधकृत 

वेबसाईट वर द.१५/११/२०१९ रोजी मनपा या पॅनलवर असणारे स लागारांकडून दर प क माग वण े
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बाबतची नोट स िस दकरणेत आली आहे. यानुसार सदर कामासाठ  ३ िसलबंद कोटेशन ा  झाली 
आहे,  यामधील सवात कमी दर िन वदा पुव ०.५०% व िन वदा प ात १.२३% इतके M/s.Kaveri project 

management consultant यांचे ा  झालेले आहेत. सदरचे दर हे मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ 

द.७/२/२०१८ अ वये मा य करणेत आले या दरा पे ा लघु म दर ा  झालेले असलेने सदर कामासाठ  

िन वदा पुव ०.५०% व िन वदा प ात १.२३%  असे एकूण १.७३% दरानुसार फ अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ६०६६      वषय मांक – ५३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .क े/ था/ . .८/का व/३४१/१९ द.०५/१२/१९ 

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

               भाग .८ मधील मु य र ते अ ायावतकरणे कामाअंतगत मनीमाकट समोर ल र याचे काम 

करणेचा अंतभाव करणेत आलेला आहे. सदरचा र ता हा वदळ चा असून सदरचा र ता ित पती चौका या 
मु य र याला येऊन िमळतो यामुळे वाहनांची वाहतूक सुरळ त होणेस मदत होणार आहे.  यामुळे 

सदरचा र ता अ ायावत प दतीने करणे आव यक आहे. या ीकोणातून सदरचे काम करणेसाठ  

मा.महापािलका ठराव .४२२, द.२०/०६/२०१९, अ वये अंदाजप क य र. .१०,००,००,०००/- व तरतुद 

र. .२,००,००,०००/- मा यता घे यात आलेली  आहे. सदर काम करणेसाठ  र याचा सव करणे व तृत 

नकाशा तयार क न काट छेद नकाशा तयार करण,े टॉम वॉटर लाईनचे डझाईन तयार करणे व व तृत 

अंदाजप क तयार करणे काम चालू झालेनंतर कामावर दररोज देखरेख करणे इ. कामे करावी लागणार 

आहे.  या ीकोणातून या वभागामाफत सदर कामासाठ  िन वदा पुव व प ात स लागार नेमणूक 

करणेकामी मनपा या अिधकृत वेबसाईट वर द. १५/११/२०१९ रोजी मनपा या पॅनलवर असणारे 

स लागारांकडून दर प क माग वण े बाबतची नोट स िस द करणेत आली आहे. यानुसार सदर 

कामासाठ  ३ िसलबंद कोटेशन ा  झाली आहे,  यामिधल सवात कमी दर िन वदा पुव ०.५०% व िन वदा 
प ात १.२३% इतके M/s.Kaveri project management consultant यांचे ा  झालेले आहेत. सदरचे दर 

हे मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ द.७/२/२०१८ अ वये मा य करणेत आले या दरा पे ा लघु म दर 

ा  झालेले असलेने सदर कामासाठ  िन वदा पुव ०.५०%  व िन वदा प ात १.२३%  असे एकूण १.७३% 
दरानुसार फ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ६०६७      वषय मांक – ५४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .क े/ था/ . .८/का व/३४२/१९ द.०५/१२/१९ 

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

               भाग .८  हा मनपा ह तील ािधकरण े ामधील दाट लोकव तीचा भाग आहे. सदर 
े ामम ये ठक ठकाणी माट िसट  प तीने पे ह ंग लॉक र ता दुभाजक इ याद ची कामे करणे 

आव यक आहे. सदर काम करणेसाठ  र याचा सव करणे व तृत नकाशा तयार क न काट छेद 

नकाशा तयार करणे, टॉम वॉटर लाईनचे डझाईन तयार करणे चालू झालेनंतर कामावर दररोज देखरेख 

करणे इ. कामे करावी लागणार आहे.  या ीकोणातून या वभागामाफत वषयां कत कामासाठ  प ात 

स लागार नेमणूक करणेकामी मनपा या अिधकृत वेबसाईट वर द.१५/११/२०१९ रोजी मनपा या पॅनलवर 
असणारे स लागारांकडून दर प क माग वणे बाबतची नोट स िस द करणेत आली आहे. यानुसार 

सदर कामासाठ  ३ िसलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत  यामिधल सवात कमी दर िन वदा प ात १.००% 

 इतका M/s  Kaveri project management consultant यांचा ा  झालेला आहे. सदरचा दर हा 
मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ द.७/२/२०१८ अ वये मा य करणेत आले या दर पे ा लघु म दर ा  

झालेले असलेने सदर कामासाठ  िन वदा प ात १.००% दरानुसार फ अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०६८      वषय मांक – ५५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१११०/१९ द.०५/१२/१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/8/2019-20 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील से. .२३ ते २५, िनगड  ािधकरण  प रसर व 
इतर ठकाणी आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .44,99,997/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे स या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,83,381/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,83,381/- पे ा 27.09% कमी हणजेच 
र. .32,68,833/- + रॉय ट  चाजस र. .16,616/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,85,449/- 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 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

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

---------- 
ठराव मांक - ६०६९      वषय मांक – ५६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता याचें कड ल प  .जिन/२/का व/११०९/१९ द.०५/१२/१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/9/2019-20 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील से. .२६ ते २८, िनगड  ािधकरण  प रसर व 
इतर ठकाणी आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .44,94,570/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख चौ-या नव हजार पाचशे स र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,77,954/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,77,954/- पे ा 27.18% कमी हणजेच 
र. .32,60,846/- + रॉय ट  चाजस र. .16,616/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,77,462/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०७०      वषय मांक – ५७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/११०७/१९ द.०५/१२/१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/55/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण  क ांतगत भाग .८ मधील से टर नं.७ व १०  व उव रत  भागात 
आव यकतेनुसार न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी मे. ीसाई एंटर ायजेस िन.र. .37,49,289/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार दोनशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,37,339/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,37,339/- पे ा 22.99% कमी हणजेच 
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र. .28,78,125/- + रॉय ट  चाजस र. .11,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .28,90,075/- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०७१      वषय मांक – ५८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/११०८/१९ द.०५/१२/१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/86/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील ल मीनगर, आदशनगर, गंधवनगर   प रसरात 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .37,46,165/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख शेहचाळ स हजार एकशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,33,249/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,33,249/- पे ा 22.22% कमी हणजेच र. .29,03,721/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,916/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,16,637/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०७२      वषय मांक – ५९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु६/का व/९५९/१९ द.०५/१२/१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .2/75/2019-20 अ वये सन २०१९-२० 
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क रता थेरगाव प रसरातील पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  मे.लोकेश 
वामन भुरे िन.र. .42,95,040/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख पंचाया णव हजार चाळ स फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,93,821/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,93,821/- पे ा 24.3% कमी हणजेच 
र. .32,50,422/- + रॉय ट  चाजस र. .1,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,51,641 /- 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 पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०७३      वषय मांक – ६० 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/४/का व/५९२/२०१९ द.०४/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               डा वभागाचे “महापौर चषक व वध डा पधा” या लेखािशषावर एकुण तरतूद 
र. .१,००,००,०००/- मधून द.२९/११/२०१९ अखेर र. .३५,३२,४९९/- इतका खच झाला असून 
र. .६४,६७,५०१/- िश लक आहे. या तरतूद मधून र. .४०,००,०००/- व या यित र  GST 

र कम हा खच १७ खेळ कार या “महापौर चषक शालेय डा पधा २०२० (TEEN 20)” 
आयो जत करावया या आहेत.  सदर पधा अनुषंगाने पधा आयोजनकामी एकुण होणारा खच हा 
उपल ध तरतूद पे ा जा त होणार अस याने, हा जा त होणारा खच नामां कत शै णक सं था, 
औ ोिगक सं था, व वध े ातील उ ोजक यां याकडून ायोजक व (SPONSORSHIP) घेऊन 

करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  

करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०७४      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१११२/२०१९ द.०६/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/99/2019-20 अ वये कासारवाड  
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मैलाशु करण क ाअंतगत  भाग .४ मधील दघी मधील वजय नगर प रसरातील 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .37,46,830/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख शेहचाळ स हजार आठशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,30,789/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,30,789/- पे ा 18.99% कमी हणजेच र. .30,22,312/- + रॉय ट  चाजस 

र. .16,041/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,38,353/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 

यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ६०७५      वषय मांक – ६२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१११३/२०१९ द.०६/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/96/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी गावठाण प रसरातील मलिन:सारण वषयक 
कामे करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .37,38,993/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अडोतीस 
हजार नऊशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,23,015/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,23,015/- पे ा 21.99% कमी हणजेच र. .29,04,324/- + रॉय ट  चाजस र. .15,978/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .29,20,302/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ६०७६      वषय मांक – ६३ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/११११/२०१९ द.०६/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/98/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी मधील आदश नगर प रसरातील मलिन:सारण 

वषयक कामे करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .37,46,830/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 

शेहचाळ स हजार आठशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,30,789/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,30,789/- पे ा 
19.99% कमी हणजेच र. .29,85,004/- + रॉय ट  चाजस र. .16,041/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .30,01,045/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

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

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

ठराव मांक - ६०७७      वषय मांक – ६४ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग– व ुत, जशुके से.२३ 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता (पा.प)ु यांचे कड ल प  .जशुके/ व/१/१२३/१९ द.०३/१२/१९ 

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

               म.न.पा. या (म हं ा अँ ड म हं ा ) पंपर  येथील पंप हाऊस कर ता नवीन उ च दाब वीज 
पुरवठा  घेणेकामी म.रा. व. व.कं. यांस अनामत र कम, वीजपयवे ण व इतर शु क 
र. .७,९०,२११/- (अ र  र. .सात लाख न वद हजार दोनशे अकरा फ ) अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०७८      वषय मांक – ६५ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – ड े ीय, व ुत  

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .ड ेक/ व/का व/२९३/२०१९ द.०६/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
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               ‘ड’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  तावात नमूद केले या कामाला मा.महापािलका 

सभा सिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य 
मा यता देणेत आलेली आहे. भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र ते िसमट कॉ ं टचे करणे या 
कामातील व ुत वषयक कामे करणकेामी  मे.इ फ िनट  क स ट ंग इंजीिनअस, पुण े यांची 
नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह  (०.३८%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या 
दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण अंदाजे र. .४४,४६०/- (अ र  र. .च वेचाळ स हजार चारशे 
साठ फ ) पयत फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६०७९      वषय मांक – ६६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – वायसीएमएच  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/५/का व/९२३/१९ द.०६/१२/१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयास वै क य 
पद यु र पदवी अ यास म सु  कर यास महारा  शासन वै क य िश ण व औषिध ये वभाग, 

यांचे कड ल  शासन िनणय मांक पीजीएम१०१७/ . .१२९/ १७/भाग-२/िश ण-२, दनांक– ०७ 
माच, २०१९ अ वये सन २०१९-२० या शै णक वषापासून खालील त यात नमुद व ाथ  

वेश मतेसह सु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . वषय प मांक दनांक 
मंजुर  

वेश मता
१ मानसोपचारशा  MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182076 27/02/2019 ०३ 

२ वकृतीशा  MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182084 27/02/2019 ०३ 

३ बालरोग MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182060 27/01/2019 ०४ 

४ अ थरोग                MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182687 27/02/2019 ०४ 

५ ीरोग व सुितशा  MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182068 27/02/2019 ०३ 

६ कान/नाक/घसा MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./166887 24/02/2019 ०३ 

७ भुलशा  MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182092 27/02/2019 ०४ 

             
             तसेच महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांचे कड ल प  मांक MUHS/ 

PB/PG/P1/FTA/293/2019, दनांक २८/०३/२०१९ नुसार सन २०१९-२० प ह यांदा पद यु र सं थेला 
परवानगी दलेली आहे. या प ातील अट  व शत  मिधल मु ा मांक ५ म ये संल नकरणाचे 
नुतनीकरण के यािशवाय पुढ ल सन २०२०-२१ या बॅचला वेश देता येणार नाह  असे नमुद 
केलेले आहे. यानुसार सन २०१९-२०२० कर ता एकुण २३ व ा यानी व वध वभागात वेश 
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घेतलेला आहे.  मा. कुलसिचव, महारा  व ान व ापीठ, नािशक यांनी प रप क मांक.५३/२०१९ 
द.०५/०९/२०१९ अ वये महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक अिधिनयम १९९८ कलम ६८ व 
६९ नुसार संल नकरणाचे नुतनीकरण/ संल नकरणाचे व तार करणसाठ  द.३१ ऑ टोबर, २०१९ 
पुव  संबंिधत महा व ालयाने वह त अज व शु क व ापीठास सादर करणेबाबत कळ वलेले आहे. 

संल न करणाचे नुतनाकरणाचे/ संल नकरणाचे व तार करणाचा व हत नमु यातील अज व हत 
मुदतीत सादर न के यास वलंब शु क लागु होईल असे सदर प रप कात नमुद केलेले आहे. सदर 
प रप काम ये संल नकरणाचे नुतनीकरणासाठ  र. .५,००,०००/- कंवा युशन फ  चे १% यापैक  
जी र कम जा त असेल ती र कम तसेच संल नकरणाचे व तार करणसाठ  सु दा याच माणे 
र. .५,००,०००/- कंवा युशन फ  चे १% यापैक  जी र कम जा त असेल ती र कम महारा  
आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना अदा करावी लागणार आहे. सदर र कम भरणेबाबत या 
मेलची त द.१६/११/२०१९ रोजी या कायालयास ा  झालेली आहे. यामुळे सदर 

संल नकरणाचे नुतनीकरण व संल नकरणाचे व तार करणा या तावा सोबत वलंब शु कासह 
शु क भरावे लागणार आहे. तसेच वलंब शु क हणुन ती महा २% माणे भरावे लागणार 
आहे. सदरची र कम महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यानंा RTGS ारे The Registrar, 

Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, Payable at Nashik यांचे नावे अदा करावी 
लागणार आहे. सबब, उपरो कामी ०७ वषयांचे सन २०२०-२०२१ साठ  संल नकरणाचे 
नुतनीकरण करणेकामी र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) व संल नकरणाचे 

व तार करणासाठ  र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) असे एकुण र. .१०,००,०००/- 

(अ र  र. .दहा लाख फ ) महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना RTGS ारे देणेकामी 
सन २०१९-२०२० या अंदाजप कातील यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल पी.सी.एम.सी 
(वायसीएमएच) एम.यु.एच.एस. पी.जी.इ ट युट या लेखािशषातील र. .८०,००,०००/- मधुन खच  
टाकणेस मा यता मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०८०      वषय मांक – ६७ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – वायसीएमएच, भांडार  

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामबाई बारण े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/५/का व/६४/१९ द.३०/११/१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएमएसएच (पीजीआय) भुलशा  वभागासाठ  
Anesthesia Workstation Machine  उपकरण खरेद  करणेबाबत खरेद साठ  ई िन वदा सुचना 
.०५/२०१९-२० नुसारमे. ाइम सज क  & फामा िचंचवड टेशन, पुण ेयांचे  एकूण ०६ नग 

उपकरण े खरेद  करणेकामी र. .२,४९,२९,५२०/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणप नास लाख 
एकोणतीस हजार पाचशे वीस फ ) असे लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत 
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करणेत आलेले आहेत. यानुसार मे. ाइम सज क  & फामा िचंचवड टेशन, पुणे यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस व सदर या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

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

---------- 
ठराव मांक - ६०८१      वषय मांक – ६८ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/३८४/२०१९  

      द.०६/१२/१९ 

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

              मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .०६-१९/२०१९-२०२० अ वये ग े ीय 
कायालयांतगत थेरगाव भाग .२३ मधील पर सरातील र यावर ल दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन वदा र. .२५,०१,०००/- (अ र  

र. .पंचवीस लाख एक हजार फ ) पे ा -२३.२१% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

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

---------- 
 

ठराव मांक - ६०८२      वषय मांक – ६९ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – ह े ीय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.ममता गायकवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह े/ था/८२०/२०१९ द.०३/१२/१९ 

       वषय - वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे   

              करणे, नवजात अभक वभागाचे नुतनीकरण करणे, डॉ टर िनवासथानाचे  

              नुतनीकरण करणे (भा २ फेज २) कामांतगत अित र  वाहनतळासाठ  होणा-या   

              सुधा रत खचास मा यता देणेबाबत. 
वषय .६९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
 

ठराव मांक - ६०८३      वषय मांक – ७० 

दनांक – ११/१२/२०१९       

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

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव  –  

              द.०१/१२/२०१९ रोजी पंपर  िचंचवड महानगपािलकेतील अ नशामक वभागातील कमचार  
कै. वशाल हणमंतराव जाधव यांना महापािलकेची सेवा करताना कं ाट  कामगारांना वाच वतांना 
वीर मरण आले आहे. महारा  शासनाकड ल कंडोम-१०१९/ . .१७/न व/२८ द.०५/०८/२०१९ अ वये 
क याण येथे झाले या दुघटनांम ये अ नशमन वभागातील जवानांना शह द दजा व श हदांना 
अनुदेय असणा-या सवलती व फायदे दे यात आले आहेत याच धत वर पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील अ नशामक वभागातील कै. वशाल हणमंतराव जाधव यांना "शह द" दजा 
दे यास व शह दांना अनुदेय असणा-या सवलती व फायदे दे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ६०८४      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ११/१२/२०१९       

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव  –  

            पुणे महानगर प रवहन महामंडळातफ पुणे व पंपर  िचंचवड शहर व यापुढे २० क.मी. 
पयत सावजिनक बस सेवा पुर वली जाते. प रवहन महामंडळा या ता यात स या सुमारे २१०० 
बसेस असून पुढ ल वषभरात सीएनजी व इले क िमळून न याने १००० बसेस दाखल होणार 
आहेत. या न वन बसेससाठ  महामंडळा या काय े ात सव मह वा या प रसरात बस डेपो असणे 
आव यक आहे. याक रता महामंडळाने महापािलकेकडे वाकड जकातनाका व च-होली जकात 
ना याची मागणी केली होती. यानुसार च-होली येथील जागा महामंडळा या ता यात दे यात 
आली असून वाकड ज यात ना याची जागा ता यात दे याबाबत कायवाह  सु  आहे. या दोन 
ठकाणी वकसन के यास तेथे बस पा कग व बस संचलन यो य प दतीने करता येऊ शकेल. या 
ीने सदरची जागा डेपो कर ता वकिसत करणेसाठ  खालील माणे शास कय मा यता देऊन 

याकामाचा सन २०१९-२० या अंदाजप कात समावेश करणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  
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अ.
. 

कामाचे नांव पान 
. 

अ.
. 

लेखा-
िशष 

शासक य 
मा यता र.  

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ घट 

१ च-होली स.नं.१२१, १३० या 
ठकाणी पीएमपीएमएल या 
बसगाडया उ या करणेसाठ  डेपो 
वकिसत करणे. 

  न वन 
काम 

१२,००,००,०००/ ० २,००,००,०००/ ० 

२ वाकड जकात नाका या ठकाणी 
पीएमपीएमएल या बसगाडया 
उ या करणेसाठ  डेपो वकिसत 
करणे. 

  न वन 
काम 

११,००,००,०००/ ० २,००,००,०००/ ० 

३ भुसंपादन िनधी २७४ ३   १४०,००,००,०००/  ४,००,००,०००/ 
       ४,००,००,०००/ ४,००,००,०००/ 
            
       वर ल माणे सदर या कामाचा सन २०१९-२० या अंदाजप कात समावेश क न 
शास कय मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .४,००,००,०००/)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ६०८५      वषय मांक – ७२ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – ड े ीय, व ुत  

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड ेका/िल/१/का व/२९४/१९ द.०९/१२/१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               मनपा या ड े ीय कायालयाअंतगत थाप य वभागाकडून व वध वकास कामे चालु 
असून यास अनुषंिगक व ुत वषयक कामे या वभागाकडून करणे आव यक आहे. तथा प 
यापुव  या व ुत वषयक कामाचा समावेश थाप य वषयक कामांसमवेत करणेत आला होता. 
तथा प मा.आयु  यांनी दले या सुचनानुसार सदर कामे व ुत वभागाकडून वतं र या 
कर याचे ठर वले आहे यामुळे याकामाचा समावेश व ुत वभागा या अंदाजप कात कर यात 
आलेला नाह . सदर कामा या थाप य वषयक िन वदा िस द कर यात आ या असून यातील 
५ कामे य  सु  कर यात आलेली आहे. परंतु व ुत वषयक कामा या िन वदा काढ या 
नस याने थाप य वषयक कामे करणेस अडथळा येत आहे. तावात नमूद माणे कमांचा 
समावेश अंदाजप कात क न या कामासाठ  पुरेशी तरतूद करणे आव यक आहे. सबब, सोबतचे 
प  अ नुसार या कामसाठ  वाढ/घट करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
(वाढ/घट र. .५,८५,००,०००/-) 

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

 



40 
 

ठराव मांक - ६०८६      वषय मांक – ७३ 

दनांक – ११/१२/२०१९       

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव  –  

            शासन अिधसुचना, व  वभाग .वेपूर-२०१९/ . .१/सेवा–९ द.३० जानेवार  २०१९ 
अ वये रा य शास कय व इतर पा  कमचा-यांना सात या वेतन आयोगानुसार द.१ जानेवार  
२०१६ पासून सुधा रत वेतन ेणी लागू कर यात आलेली आहे. याच माणे शासनिनणय, व  
वभाग ं .सेिनवे-२०१९/ . ५८/सेवा-४ द.२४ जानेवार  २०१९ .सेिनवे-२०१९/ . .५९/सेवा-४ 
द.२४ जानेवार  २०१९ व .सेिनवे २०१९/ . .५८/सेवा-४ द.१ माच २०१९ अ वये िनवृ ी 
वेतनधारक व कुटंुब िनवृ ी वेतनधारक यांचे सेवा िनवृ ी वेतनात व अनुषंिगक लाभासंदभात 
सुधारणा कर यात आलेली आहे. वर ल शासन िनणयानुसार रा य शास कय कमचा-यांना लागू 
केले या सात या वेतन आयोगाचे वेतन ेणीचे आधारे महापािलका कमचा-यांना सात या वेतन 
आयोगाचे अनुषंगाने सुधा रत वेतन ेणी व भ े लागू करणेकामी लेखा वभागाने महापािलका 
कमचार  महासंघाचे मागणीनुसार द.५/१/२०१९ चे आदेशा वये  महापािलकेतील व र  अिधका-
यांची  वेतन सुधारणा सिमती  गठ त कर यात आली होती. सदर सिमतीम ये महापािलका कमचार  

महासंघाचे अ य ह  सद य होते. सदर सिमतीने द.१७/५/२०१९ रोजी अहवाल सादर केलेला 
आहे. मा. थायी सिमती सभा ठराव .४३२७ द.५/२/२०१९ व मा. महापािलका सभा ठराव 
.३८१ द.२२/२/२०१९ अ वये महापािलका कमचा-यांना सात या वेतन आयोगाचे अनुषंगाने 

सुधा रत वेतन ेणी, भ े व अनुषंिगक लाभ अदा कर यास मा यता दलेली आहे. महापािलका 
वेतन सुधारणा सिमतीने केले या िशफारशी नुसार, सात या वेतन आयोगाचे अनुषंगाने 
महापािलका कमचा-यांना द.१ जानेवार  २०१६ पासून  सुधा रत वेतन ेणी व भ े लागू 
करणेबाबत द.११/६/२०१९ चे प ा वये रा य शासनाकडे मंजूर कामी ताव सादर कर यात 
आलेला होता. तथा प यासंदभात शासन िनणय नगर वकास वभाग द.२/८/२०१९ व 

द.२९/०८/२०१९ अ वये महापािलकांनी सात या वेतन आयोगा या अनुषंगाने सुधा रत वेतन ेणी 
लागू करणेबाबत व हत कायप दती िन त क न या माणे शासनाकडे ताव सादर 
करणेबाबत कळ वले होते. यानुसार महापािलकेने द.५/८/२०१९ व द.५/९/२०१९ चे प ा वये 
शासन िनणयातील अट  व शत ची महापािलका पुतता  कर त अस याने महापािलका अिधिनयम 
कलम ५१(४) अ वये रा य शासनाकडे फेर ताव मंजुर  कामी सादर केलेला आहे. सदर 

तावास अदयाप शासन मा यता िमळालेली नाह . हणजेच रा य शासनाकडे ताव पाठवून ६ 
म हने कालावधी झालेला आहे. तथा प अ ापह  शासन मा यता लं बत आहे. शासनाने द.२ 
ऑग ट २०१९ चे शासन िनणयानुसार महापािलकांना धोरणा मक बाब हणून वह त अट  व 
शत ची पुतता क न सात या वेतन आयोगानुसार सुधा रत वेतन ेणी लागू कर यास मा यता 
दलेली अस याने व पंपर  िचंचवड महापािलका शासन िनणयानुसार  व हत  अट  व शत ची 
पुतता कर त अस याने महापािलका अिधकार  व कमचार , सेवािनवृ  व कुटंुब िनवृ  धारकांना 
रा य शासनाकडे महापािलकेने सादर केले या तावानुसार शासनाचे उमेद मा यतेवर 
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द.१/१/२०२० पासून सुधा रत वेतन ेणी व भ े य  लागू कर यास मा यता दे यात येत 
आहे. तसेच वेतन सुधारणा सिमतीने िशफारस केलेनुसार द.१/१/२०१६ ते ३१/१२/२०१९ या कालावधीतील 

सुधा रत वेतन ेणीतील वेतन व भ  ेयांचे थकबाक  पोट चे माहे जुन २०१९ व जाने २०२० हे दोन ह ते 

माहे जानेवार  २०२० चे वेतन बलात दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ६०८७      वषय मांक – ७४ 

दनांक – ११/१२/२०१९       

सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.आरती च धे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  –  

        मौजे रहाटणी ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं.१११, ११२, ११६ ते ११७ १२० ते १२२ पैका 
मधून उ र द ण १८.० मी. ं द वकास योजनेतील र ता ता वत आहे. सदर र याचे 
े ातील तावात नमूद नाग रकांनी सुमारे ४ ते साडेचार वषापुव  रहाती घरे पाडून 

महापािलकेस र याची जागा रकामी क न दलेली आहे. सदर नाग रकांची प र थती गर ब 
अस याने ते शास कय मोजणी क  शकत नाह त तर , सदर स.नं.११२पकै  मधील सुमारे ८ ते 
१० नाग रकांची िमळकतीची शास कय मोजणी महानगरपािलकेने करावी व येणारा खच यांना 
देय होणा-या मोबद यातून वळती क न यावा. तर , नगरभूमान अिधकार , पंपर  िचंचवड 
मोजणीसाठ  जी र कम कळवतील ती मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

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

---------- 
   
 
ठराव मांक - ६०८८      वषय मांक – ७५ 

दनांक – ११/१२/२०१९       

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

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव  –  

       सन २०१९-२० या अंदाजप कामधील क े ीय कायालयाकड ल थाप य वभाग भाग 
.२ व ८ मधील चालू वकास कामां या तरतूद म ये खालील माणे वाढ/घट करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,९०,००,०००/-) 
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अ.
. 

कामाचे नाव पान 
ं . 

अ. . लेखािशष सन 
२०१९-२० 
ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावया
ची 
तरतुद 

सन २०१९-
२० साठ  
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .२ मधील 
ता यात असले या 
जागेस िसमािभंत बांधण े

58 59 वशेष 
योजना 

1,00,00,000 2,00,00,000  3,00,00,000 

२ भाग .८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

59 71 वशेष 
योजना 

1,26,00,000 90,00,000  2,16,00,000 

३ . .२ बो-हाडेवाड  
वनायक नगर मोशी 
येथे छ पती संभाजी 
महाराज व सरसेनापती 
हंबीरराव मो हते यांचा 
पुतळा उभारणेकामी 
अनुषंिगक कामे करणे. 

29 57 वशेष 
योजना 

2,80,00,000  2,00,00,000 80,00,000 

४ भाग .२ बो-हाडेवाड  
येथील ता यात येणा-या 
गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा 
इमारती बांधणे 

58 53 वशेष 
योजना 

  90,00,000 2,08,00,000 

 एकूण     8,04,00,000 2,90,00,000 2,90,00,000 8,04,00,000 

   
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ६०८९      वषय मांक – ७६ 

दनांक – ११/१२/२०१९      वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/४/का व/६०१/१९ द.११/१२/१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

               महापौर चषक शालेय डा पधा २०२० (Teen 20) अंतगत, मैदानी पधचे उपां य व 
अंितम सामने आयो जत करणेस व पधाचा ब ीस वतरण समारंभ,सां कृितक काय म द. २ 
फे ुवार  २०२० रोजी स.८.०० ते रा ी ८.०० या वेळात मु य मैदानी पधचे टेड यम (अॅथेले ट स 
टेड यम), बालेवाड  येथे आयो जत करणे कामी येणारा खच र. .५,०४,१३३/- यास मा यता व ४ 

टॉवर क रता ५०० के. ह .जनसेट ४ जनरेटर क रता येणारा य  डझेलचा खच यास मा यता 
व सदरची एकूण र. .५,०४,१३३/- धनाकषा ारे, “ संचालक , डा व युवक सेवा, पुणे ”       
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यां या नावे आगाऊ व पात अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

न पहाता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६०९०      वषय मांक – ७७ 

दनांक – ११/१२/२०१९       

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.िशतल िशंदे, मा.राज  गावडे यांचा ताव   –  

                      मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ५६३३, द. १६/९/२०१९ नुसार लेखा वभागाचे 
मागील िश लक र कमेतून महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार चालू 
असले या वकास कामांची बले अदा करणेकामी मा यता देणेत आली आहे. याम ये ह 
मु यालयासाठ  ३९ कामांसाठ  १२,८५,२४,८७३/- इतक  मा यता दलेली असून खालील माणे 
तरतुद म ये दु ती करणेत यावी. याकामांना आव यक ती तरतुद वाढ / घट करणेचा खाली 
नमुद केले माणे मा. थायी सिमती ठराव .५६३३ दनांक १६/०९/२०१९ म ये द ु ती 
करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . लेखािशष/ अनुदान पान . अ. . मा. थायी 

सिमती ठराव 
. ५६३३ द. 

१६/०९/२०१९ 
वाढ  केलेली 

तरतूद 

ठराव . 
५६३३ द. 

१६/०९/२०१
९ म ये 
केले या 

तरतूदीम ये 
वाढ 

करावयाची 
तरतूद र म 

मा. थायी 
सिमती ठराव 
. ५६३३ द. 

१६/०९/२०१९ 
अ वये मंजूर 

केले या 
तरतुदीमधून घट 

करावयाची 
र म 

बील 
अदायगीसाठी 

आव यक  
तरतूद र म 

१ भाग  २० मधील संत तुकाराम नगर मु य 
ना याचे उवरीत कामे करण े २५० ६ २९७६४९ 

                          
-    

० २९७६४९ 

२ भाग  २० येथील पपरी नाणेकर चाळीत 
टाँम वाँटर िवषयक व इतर अनुषंगीक कामे 

करण े 
२५० ३ १६४८९६८ 

                          
-    

० १६४८९६८ 

३ 
 

भाग .२० येथील महा मा फुलेनगर   
आय.डी.सी.र यांवरील ख े व खोदाई चर 
बुजिवणे. 

२५३ 
८ 

६००००० 
                          
-    

४००००० २००००० 

४ भाग  २० येथील  र यांवरील ख े व 
खोदाई चर बुजिवण े २५३ ९ ४४९२८२ 

                          
-    

० ४४९२८२ 

५ भाग .३९  संत तुकाराम नगर मधील 
थाप य िवषयक फुटपाथ पे ह ग लॉक 

दु ती/सुधारणा िवषयकचे कामे करण.े 
२५७ ४ २३२१७२१ 

                          
-    

२३२१७२१ ० 

६ भाग .३१ मधील गांगुडनगर व कािशदनगर 
प रसरात अंतगत पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करण.े 

२५५ ४१ ३९५५८९ 
                          
-    

- ३९५५८९ 

७ भाग .५७ पपळे गुरव र या या कडेने 
पे ह ग लॉ स बसिवणे व अ ावत प दतीने 
र ता िवकिसत करण.े 

२५८ ३४ १५०००००० 
                          
-    

१००००००० ५०००००० 
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८ भाग .५७ पपळे गुरव येथील िवनायकनगर, 
कवडेनगर व इतर भागात  पे ह ग लॉक 
बसिवणे व अ ावत प तीने र ता िवकिसत 
करणे. 

२५८ ३५ २००००००० 
                          
-    

१००००००० १००००००० 

९ भाग .३१ मधील ाने रीपाक, िव ानगर, 
स ा ी कॉलनी प रसरात अंतगत पे ह ग 
लॉक बसिवण.े व इतर थाप य िवषयक  कामे 

करणे. 

२५९ ५६ ५५५४०० 
                          
-    

५५४०० ५००००० 

१० भाग .३१ मधील   िशतोळेमळा प रसरात 
अंतगत पे ह ग लॉक बसिवण.े व इतर थाप य 
िवषयक  कामे करण.े 

२५९ ५७ ५५५५०० 
                          
-    

५५५०० ५००००० 

११ भाग .३१ मधील आनंदपाक, व पाक, 
सहकारनगर प रसरात अंतगत पे ह ग लॉक 
बसिवण.े व इतर थाप य िवषयक  कामे करण.े 

२५९ ५५ ४५५४८४ 
                          
-    

४५५४८४ ० 

१२ 
भाग .३० कासारवाडी मु य र या या 

कडेने व अंतगत र यावर फुटपाथ करणे. २५९ 

 

४२ 
 

१०३८०२९ 
                          
-    

० १०३८०२९ 

१३ भाग .५८ नवी सांगवी येथील र याची 
िवशेष दु ती कामे करणे. २५४ २४ २५०००००० 

                          
-    

१२५००००० १२५००००० 

१४ वॉड . ६२ फुगेवाडी मशानभूमी या कडेचा 
डी.पी. र ता करणे. २५५ ३३ १९४९९५७ 

                          
-    

१९४९९५७ ० 

१५ भाग .५७ (नवीन भाग ३१) पपळे गुरव 
मधील काटेपुरम चौक त ेमनपा शाळा पयतचा 
र ता अ ावत प तीने िवकिसत करण.े 

२५४ २६ १९१५२४७२ 
                          
-    

१३६५२४७२ ५५००००० 

१६ भाग .३१ मधील सर वती नगर व 
आदशनगर प रसरात अंतगत डांबरी र ते करणे 
व इतर थाप य िवषयक कामे करण.े 

२५५ ३७ ४९९७६६ ५०२३४ - ५५०००० 

१७ 
 

भाग .३० म ये ठक ठकाणी काय मांसाठी 
मंडप व था करणे. २६६ ५३ ११९९०९४ 

                          
-    

११९९०९४ ० 

१८ ह' ेञीय अंतगत काय मासाठी मंडप व था  
करणे.  

२६६ ५४ ११९९१३६ 
                          
-    

११९९१३६ ० 

१९ भाग .३० फुगेवाडी भागात बचेस पुरिवणे व 
बोड बसिवण.े २७० १६९ २९९४१७ 

                          
-    

२९९४१७ ० 

२० भाग  २० येथील कासारवाडी येथील मनपा 
इमारत ची थाप यिवषयक कामे करणे. २६५ ४५ २४३३७७ 

                          
-    

० २४३३७७ 

२१ भाग .६० मधील शदेनगर व िहरकणी 
सोसायटी येथील नाग रकांसाठी बसणेसाठी 
वेट ग शेड व वाचनालय उभारण.े 

२६४ ३ २४८७५८ 
                          
-    

० २४८७५८ 

२२ भाग .३१ मधील मनपा इमारतीची दु ती 
िवषयक कामे करण.े २६६ ५६ ३९८६३९ 

                          
-    

० ३९८६३९ 

२३ भाग .३० फुगेवाडी शाळा इमारत 
आवारातील थाप य िवषयक कामे करणे. ४९४ ७ ९९९९७४ 

                          
-    

० ९९९९७४ 

२४ भाग .३० कासारवाडी येथे शाळा इमारतीत 
थाप य िवषयक कामे करणे व रंगरंगोटी करण.े ४९४ ६ ९९९६६६ 

                          
-    

० ९९९६६६ 

२५ भाग .३९ संत तुकारामनगर  मधील 
यशवंतराव च हाण मृत  णालयामधील 
थाप य िवषयक कामे करण.े (सन २०१७-१८) 

४९४ १ ७११२९१ 
                          
-    

० ७११२९१ 
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२६ भाग .३९ संत तुकारामनगर  मधील वाय 
सी एम हॉि पटल म ये िलकेजेस व वॉटर ु फग 
व इतर  थाप य िवषयक कामे करणे. (सन१७-
१८) 

४९४ २ ६९२४४१ 
                          
-    

० ६९२४४१ 

२७ 
भाग .३९ संत तुकारामनगर  मधील वाय 

सी एम हॉि पटल म ये रंगरंगोटीची व इतर  
थाप य िवषयक कामे करण.े (सन २०१७-१८) 

४९४ ३ ५८०६३२ 
                          
-    

० ५८०६३२ 

२८ भाग .३० दापोडी भागात बचेस पुरिवणे व 
बोड बसिवणे. २७० १६७ १४०००० 

                          
-    

० १४०००० 

२९ भाग .३२ म ये जुनी सांगवी प रसरात 
मु यालय तरावर करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणे सन २०१8-19 

५८७ २६ १३६५९०० 
                          
-    

१३६५९०० ० 

३० यशवंतराव च हाण णालयाम ये करकोळ 
दु तीची व देखभालची कामे करण.े सन १८-
१९ 

५८६ १९ ७४५४५७ १९४५४३ ० ९४०००० 

३१ सन २०१८-१९ साठी यशवंतराव च हाण 
णालयाम ये मु यालय तरावर डांबरी 

र यांची दु तीची कामे करण.े  
५९१ ९ ३९३८८८ ४९६११२ ० ८९०००० 

३२ सन २०१८-१९ साठी भाग .२० म ये 
सुशोिभकरणाची कामे करणे. ५८९ ५८ १४०२३३ 

                          
-    

० १४०२३३ 

३३ 
सन २०१८-१९ साठी भाग .३१ म ये 
पपळे गुरव प रसरात मु यालय तरावर 

डांबरी र यांची दु तीची कामे करण.े 
५९१ १३ ११९७४९५ ३०२५०५ ० १५००००० 

३४ सन २०१८-१९ साठी भाग .३१ म ये नवी 
सांगवी प रसरात मु यालय तरावर डांबरी  
र याची दु तीची कामे करण.े 

५९१ १४ ११९५००० 
                          
-    

६४५००० ५५०००० 

३५ भाग .५९ मधील मधूबन प रसरातील र ते 
UTWT व TWT प दतीने मॉडलवॉड धरतीवर 
िवकिसत करणे. 

३२ १३९ ५०००००० 
                          
-    

५०००००० ० 

३६ पपळे गुरव भाग .५७ येथील मु य व 
अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करण.े 

२४ १४९ ५८५४६५८ ४१४५३४२ ० १००००००० 

३७ भाग .३२ मधील ीकृ ण मंदीर ते बँक ऑफ 
महारा  त ेसांगवी फाटा पयतचा र ता 
अ याधुिनक प दतीने िवकिसत करण.े 

३३ १६० ५०००००० 
                          
-    

५०००००० ० 

३८ भाग .३२ मधील ि मुत  कॉनर ते रामकृ ण 
मंगल कायालय (भ  हॉ पीटल) पयतचा 
र ता अ याधुिनक प दतीने िवकिसत करणे. 

३३ १६१ ५०००००० 
                          
-    

५०००००० ० 

३९ भाग .३२ मधील नमदा गाडन कॉनर ते 
माकन चौकापयतचा र ता र ता अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करणे. 

३३ १६२ ५०००००० 
                          
-    

५०००००० ० 

एकूण १२८५२४८७३ ५१८८७३६ ७६०९९०८१ ५७६१४५२८ 
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  मा. थायी सिमती ठराव . ५६३३, द. १६/०९/२०१९ नुसर मागील िश लक रकमेतुन महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार चालु वकास कामांसाठ  बले अदा करणेकामी ह 
भागासाठ  १२,८५,२४,८७३ दे यात आलेली आहे. यापैक  उपरो  माणे वभागास आव यक 

असणा-या बील अदायगी कामी तरतुद त आव यकतेनुसार वर ल माणे वाढ व घट क न 
िश लक रा हले या रकमेमधुन ७ कोट  र कम खालील कामाकर ता उपल ध क न दे यास 
मा यता दे यात येत आहे.  
 

अ. . कामाच ेनाव  पान 
.  

अ.
.  

सन १९-२० ची 
तरतुद  वाढ 

एकुण 
आव यक 

तरतुद र कम  

१ 
भाग . २६ वाकड येथे कावेरी चौक सबवे ते 
पकिसटी कॉनरपयत डी.पी. र ता िसमट 

कॉ टचा करण े 
१९ ४६ २००००००० ४००००००० ६००००००० 

 

२ 

भाग . ५७ (निवन भाग . ३१) पपळे 
गुरव मधील बँक ऑफ महारा  ते ओ रयाना 
इमारती पयतचा र ता अ ावत प दतीने 
िवकसीत करण े 

२५४ २५ 

२७०००००० १००००००० ३७०००००० 
 

३ 
. .८ येथील गवळी माथा चौक (PCMC 

ग डाऊन ) पासून पाईन रोड पयत र ता 
ंदीकरण क न डांबरीकरण करण े  

५८ ५० 
८१९००००० २००००००० १०१९००००० 

 

          ७०००००००     

 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ६०९१      वषय मांक – ७८ 

दनांक – ११/१२/२०१९       

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव   –  

               द.९/१२/२०१९ रोजी झाडाची फांद  आंगावर पडून ी.रमेश उ मराव कारंडे हे जखमी झाले असुन 

यांची कृती गंभीर आहे. यां यावर धन ी हॉ पीटल म ये उपचार चालू आहेत. यांचे हॉ पीटलचे 

होणारे बील मनपा माफत अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

---------- 
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ठराव मांक - ६०९२      वषय मांक – ७९ 

दनांक – ११/१२/२०१९       

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

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव   –         
            नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजने अंतगत 
पड त द नदयाल उपा याय - अपंग पे शन योजना या योजनेकर ता सन २०१९-२० या आिथक 
वषाम ये एकुण ३४५७लाभाथ  पा  झाले असुन यापैक  २५५७ पाञ लाभाथ चे हयातीचे दाखले 
ा  झाले आहेत. स या वभागाकड ल उपल ध तरतुद मधुन १६४५ लाभा याना लाभ देणेची 

कायवाह  सु  आहे. उवर त १८१२ लाभा याना पे शन देणेकामी र. .२,१७,४४,०००/- (अ र  
र. .दोन कोट  सतरा लाख च वचेाळ स हजार फ ) इतक  र म आव यक आहे. तर  खाली 
नमुद केले माणे वभागाकड ल िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना या मु य लेखािशषातगत 
खाली नमुद उपलेखािशषात तरतुद वग करण करणेस मा यता देणते येत आहे.        
(वाढ/घट र. .२,१८,००,०००/-)  

 

लेखािशषा
चे नाव 

 अ
.

. 

उप लेखािशषाचे नाव व 
मांक 

सन २०१९-२०  
ची तरतूद 

आव यक 
तरतूद वाढ 
करावयाची 
र कम 

घट करावयाची 
र कम 

वाढ करावयाची 
र कम 

सुधार त तरतूद  

सन २०१९-२० 

 
 
 
िन:समथ 
(अपंग) 
क याण
कार  
योजना 
र कम 
.२४.३० 

कोट  

 
१. 

 
इतर योजना/ काय म- 
अ. .१२ 

 
१,००,००,०००/ 

 
-- 

 
१,००,००,०००/ 

 
-- 

 
-- 

 
२. 

 
पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अ, क, 
ड, इ, फ, ग, ह े य 
कायालय व ह म ये 
थाप य वभागामाफत 
द यांग य ं कर ता 
थाप य वषयक सी.ट . 

/पी.ट .बांधण,े रॅ प 
बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे – 
अ. .२१ 

 
१,९२,००,०००/ 

 
-- 

 
१,१८,००,०००/ 

 
-- 

 
७४,००,०००/ 

  
३ 
 
 

 
पं डत दनदयाल 
उपा याय– अपंग पे शन 
योजना अ. . १५ 

 
५,००,००,०००/ 

 
२,१८,००,०००/ 

 
-- 

 
२,१८,००,०००/ 

 
७,१८,००,०००/ 

वाढ/घट र.  २,१८,००,०००/ २,१८,००,०००/ -- 
 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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यानंतर मा. सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 
 
 
 
 
 
          (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 

सभापती 
थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८  

 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक - नस/३/का व/१६३३/२०१९ 

दनांक – १२/१२/२०१९ 
 
 

                                                 
(उ हास बबनराव जगताप)                                

   नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
             पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/२७५/२०१९ द.०२/१२/२०१९ वषय .१९ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/६३५/२०१९ द.०२/१२/२०१९ वषय .२१ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन६/का व/४७४/२०१९ द.०५/१२/२०१९ वषय .५० चे लगत) 
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( .ड ेका/ व/१/का व/२९४/२०१९ द.०९/१२/२०१९ वषय .७२ चे लगत) 

 


