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

कायप का मांक – १०१ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ०५/०२/२०१९                      वेळ – द ुपार  ०२.०० वाजता 

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

०५/०२/२०१९ रोजी दुपार  ०२.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
 

१. मा.ममता वनायक गायकवाड – सभापती 
२. मा.मोरे र महादू  भ डवे 
३. मा.अिमत राज  गावडे  

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

८. मा.खानोलकर ा महेश  

९. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१०. मा.डोळस वकास ह र ं  

११. मा.बारणे अचना तानाजी 
 

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – मा.आयु , मा.पाट ल - अित र  आयु  (१), मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य 
लेखा अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, 
मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत, 
मा.दांगट – .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय आयट आय 
मोरवाड , मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य 
वै कय अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, 
मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, 
मा.देशमुख, मा.सेठ या, मा.फुटाणे, मा.वाघुंडे, मा.राणे, मा.पोरे ड  - कायकार  अिभयंता, 
मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.आढार , मा.लटपटे, मा.गाडेकर – शासन 
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अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.माने – 
लेखािधकार  PMPML 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 .३२) िश ण वभागातील आ ण ाथिमक शाळांतील संगणक यं णा देखभाल 
दु तीसाठ  मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .३३) व ुत वषयक कामांचे PMC क रता स लागार सं थेची नािमकासूची व हत 
करणेबाबत.  

वषय .३४) सन २०१९-२०२० या सरकार  वषाक रता कराचे व करइतर बाबींचे दर 
िन तीबाबत. 

वषय .३५) बोपखेल येथील मनपा या आर त जागेत उ ान वकसीत करणेबाबत. 
वषय .३६) ब मु यालयाअंतगत सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/२ ते बी/८ म ये हॉल 

ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमचार  पुर वणे या कामास न वन कमान वेतन 
दरानुसार फरक िमळणेबाबत व वाढ व खचास मा यता देणेबाबत. 

वषय .३७) ब मु यालयाअंतगत सन २०१६-१७ साठ  थेरगाव गु वनिलका अंतगत येणा-या 
भागात हॉल ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमचार  पुर वणे या कामास न वन 
कमान वेतन दरानुसार फरक िमळणेबाबत व वाढ व खचास मा यता देणेबाबत. 

वषय .३८) सन २०१७-१८ साठ  थेरगाव गु वनिलका वर ल जल े  .४ ते ८ पा या या 
टाक  वर ल पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे या 
कामास न वन कमान वेतन दरानुसार फरक िमळणेबाबत व वाढ व खचास 
मा यता देणेबाबत. 

वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघाचे मागणीनुसार महापािलका 
कमचा-यांना ७ वा वेतन आयोगानुसार वेतन ेणी लागू करणेबाबत. - मा. वलास 
म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव. 

वषय .४०) महापािलके या मोक या जागा वनापरवाना वापरणा-यांकडून भाडे तसेच दंड 
याजास हत वसूल करणेबाबत. - मा. वलास म डगेर , मा. वकास डोळस यांचा 
ताव. 

वषय .४१)  महापािलका प रसरातील झाडांना िसमट व पे ह ंग लॉकने केलेले आळे काढुन 
टाकणेबाबत. -  मा. वलास म डगेर , मा. वकास डोळस यांचा ताव. 

वषय .४२)  मा. थायी सिमती ठराव .४२१२ द.२२/१/२०१९ र  करणेबाबत. - मा. वलास 
म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव. 

---------- 
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 द.२९/०१/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १००) चा  
 सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

 
 
ठराव मांक - ४२८९      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०५/०२/२०१९      

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

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

       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३  
              द.१२/१०/२०१८  

वषय .१ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
       
 
ठराव मांक - ४२९०      वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं०८/का व/१४११/२०१८ द.११/१२/२०१८              
       मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपाचे पद यु र िश ण सं थेक रता िनयतकािलके पुर वणेकामी ई.िन.सु. .23/2018-
19 अ वये लघु म िन वदाकार 01) M/s Prime Mag Subscription PVT. LTD यांचे एकुण 
22 कारचे िनयतकािलके पुर वणेकामी र. .20,05,139.84 02) M/s.Total IT Solution PVT. 
LTD यांचे एकुण 38 कारचे िनयतकािलके पुर वणेकामी र. .2,30,580.08 दर करारानुसार एक 
वष कालावधीक रता एकुण 60 कारचे िनयतकािलके पुर वणेकामी पुणाकांत एकुण 
र. .22,35,720/- (अ र  र. . बावीस लाख प तीस हजार सातशे वीस फ ) इतके लघु म दर 
ा  झाले आहेत. सदरचे दर हे अंदाजप क य र. .२५,७२,७८५/- पे ा १३.१०% कमी असलेने 

र. .२२,३५,७२०/- चे मयादेत पद यु र िश ण सं था वायसीएमएच यां या मागणी माण े
िनयतकािलके पुर वणेकामी खचाचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४२९१      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – वाय.सी.एम.एच.  

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

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/१३/२०१९ द.०७/०१/२०१९              
       मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा णालयातील व वध वॉडातील/ वभागातील उपकरणां या दु तीसाठ आव यक 
पेअर पाटसची मागणी बायोमेड कल इं जिनयर यांनी केलेली आहे. यानुसार आव यक पेअर 

पाटसचा दले या मेकनुसार पुरवठा करणेसाठ ई-िन वदा सुचना .०१/२०१८-१९ अ वये िन वदा 
माग व यात आ या हो या. यानुसार ा  िन वदांम ये मे. ाईम स जकल & फामा, िचंचवड यांचे 
२६ बाबींसाठ  एकूण र. .४,३१,६८०/-, मे. ी क शन, िनगड  यांचे १६ बाबींसाठ  एकूण 
र. .४,०८,९१२/-, मे. यंका एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे १० बाबींसाठ  एकूण र. .१,८८,८४५/-, 
मे.आ ा इ ा, नवीमुंबई यांचे १८ बाबींसाठ  एकूण र. .५,१७,२१५/- व मे. नीट  एंटर ायजेस, 

पंपर  यांचे ५ बाबींक रता एकूण र. .२,२९,९७५/- लघु म दर ा  झाले असुन संबंिधत दर 
वकृत कर यात आलेले असुन संबंिधत पुरवठाधारकांना करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

कर यात आलेला अस याने सदर पेअर पाटस खरेद साठ  होणारा खच एकूण र. .१७,७६,६२७/- 
(अ र  र. .सतरा लाख शहा र हजार सहाशे स ावीस फ ) चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

   
              
ठराव मांक - ४२९२      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग– म यवत  सा ह य भांडार, वै कय   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं२/का व/५७/२०१९ द.१७/०१/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       H1N1 या आजाराबाबत ल णे व यावयाची द ता वषयक जनजागृती करणेकामी ६० 
सेकंदाची जनजागृतीची लप दवसातनू १० वेळा या माणे ती दन १५ दवसांकर ता एकूण 
९००० सेकंदांसाठ  िस द करणेसाठ  र. .४,०५,०००/- + १८% GST (७२,९००) असे एकूण 
र. .४,७७,९००/-(अ र  र. .चार लाख स याह र हजार नऊशे फ ) चे खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४२९३      वषय मांक – ०५ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क   

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/३३/२०१९ द.२९/०१/२०१९              
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/1-2018-19 अ वये मोशी कचरा 
डेपो येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ए.एफ.मंजाळकर यांचेकडून िन.र. .८३,५८,७३२/- 
पे ा -०२.१०% कमी या सुधा रत दराने िन वदा ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती यो य 
दरापे ा -१२.३८% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने र. .८१,८३,१९९/- (अ र  
र. .ए याऐंशी लाख याऐंशी हजार एकशे न या णव फ ) पयत काम क न घेणेस व 
िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स 
 अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

                
ठराव मांक - ४२९४      वषय मांक – ०६ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – वाय.सी.एम.एच.  

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१३९/२०१९ द.२९/०१/२०१९              
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण े–  
       यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात .२८४ 
द.१२/१०/२०१८ रोजी  िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती द.२९/१०/२०१८ रोजी घेऊन 

पा  उमेदवारांना िनयु  आदेश .वायसीएमएच/७/का व/५५८/२०१८ द.२९/११/२०१८ दे यात 
आलेला आहेत. परंतु जी पदे पुण  मतेने भरली गेली नाह त अशी र  पदे व िनयु  आदेश 
िनगत क नह  व हत मुदतीत जू न झाले या र  जागेकर ता द.१४/०१/२०१९ रोजी Walk In 

Interview घे यात आले या आहेत. याम ये खालील ा  उमेदवाराची िनयु  करणेत आलेली 
आहे. 

अ.  उमेदवारांचे नाव शै णक अहता पदनाम वग/िनवड 
मानधन 
.म हना 

१ डॉ. योिगता मोतीराम वळवी  एम.बी.बी.एस 
 वै कय अिधकार  
आय.सी.यु 

 अनु. जमाती ४५०००/- 

२ 
डॉ. काश वसंतराव 
भातकुलकर 

 एम.बी.बी.एस 
वै कय अिधकार  
आय.सी.यु 

 ओ.बी.सी ४५०००/- 
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      वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या तारखेपासून 
दनांक २८/०१/२०१९ ते द.२८/०५/२०१९ अखेर नेमणुक देणसे मा यता देणते येत 
आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ४२९५      वषय मांक – ०७ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/३५/२०१९ द.३०/०१/२०१९              
       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV3/2-2018-19 अ वये कासारवाड  ४० 
द.ल.िल मैलाशु द करण क  ट पा-३ चे चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.ए सेल 
इले क स यांचेकडून िन.र. .२,६३,५५,४५६/- पे ा -१३.५०% कमी या दराने 
र. .२,२७,९७,४६९/- (अ र  र. . दोन कोट  स ावीस लाख स या णव हजार चारशे एकोणस र 
फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाच ेआदेश देणेस 
मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - ४२९६      वषय मांक – ०८ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं१५/का व/६८/२०१९ द.२९/०१/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे वाय.सी.एम. णालयासाठ  दर करार प दतीने महारा  रा य हातमाग सहकार  
महासंघ मया दत मुंबई (महाटे स) यांचेकडून िलनन सा ह य (बेडिशट, चादर व लॅकेट) दर 
कराराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या र. .५२,२५,४५०/- (अ र  र. .बाव ण लाख पंचवीस 
हजार चारशे प नास फ ) चे खचास व महारा  रा य हातमाग सहकार  महासंघ मयाद त, मुंबई 
७५ यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

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

  



7 
 
                
ठराव मांक - ४२९७      वषय मांक – ०९ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – बांधकाम परवानगी व अनिधकृत   

                                                          बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलन  

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीपी/१/का व/१२१/२०१९ द.३१/०१/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/ अित मण िनयं ण व िनमुलन वभागाचे 
सन २०१८-१९ चे अंदाजप कातील ीन ब ड ंग इमारत शमन शु क परतावा या लेखािशषावर ल 
उपल ध िश लक र. .१,७०,००,०००/- मधून र. .५,००,०००/- वाहन इंधन व र. .५,००,०००/- 
अ थायी अ थापना या लेखािशषावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०३ 
अ वये वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-)  

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

                
ठराव मांक - ४२९८      वषय मांक – १० 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२३६/२०१९ द.३०/०१/२०१९              
       वषय - कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ खराळवाड  मधील कामगार  
              नगर, अ य- वहार सोसायट , सोनकर सोसायट , भ  सोसायट  प रसर व   
              उव रत भागात मलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणबेाबत.  

वषय .१० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
                
ठराव मांक - ४२९९      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – नागर  सु वधा क  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/२/का व/७५५/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ितस-या ट याम ये खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  चालक िनयु  करणेकामी 
मंजुर याद  म ये ी.भाऊसाहेब थोरात ( भाग .१२) यांचा समावेश क न नागर  सु वधा 
क चालक हणून िनयु  करणकेामी महापािलका काय े ा या भाग .१२ म ये ी.भाऊसाहेब  
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थोरात यांचा समावेश क न नागर  सु वधा क चालक हणून िनयु  कर याक रता 
महानगरपािलका RFP मधील अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून वकार यात 
येऊन यापैक  र. .५/- महापािलकेस ा  होणार आहे. तसेच, िमळकत कर, पाणीप ट  इ. 
बलासाठ  वकृत होणारे भरणा ती पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत अदा करणेस 
थम तीन वष कालावधीसाठ  करारनामा क न ी.भाऊसाहेब थोरात ( . .१२) यांना खाजगी 

त वावर नागर  सु वधा क चालक िनयु  करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ४३००      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं१५/का व/६९/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं थे या कातार  (Turner) या 
यवसायाचे नुतनीकरण व अ यावतीकरण कर यासाठ  आव यक टु स कट, इ वपमट व 
मिशनर  इ. आव यक सा ह य खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .३६/२०१८-१९ नुसार मे.इं िनल 
टे नॉलॉ जज, नवी सांगवी, पुण े२७ यांचे र. .४,२७,७७,७७७/- (अ र  र. .चार कोट  स ावीस 
लाख स याह र हजार सातशे स याह र फ ) हे अंदाजप कय दर र. .४,३९,५२,०००/- पे ा -
२.६७% लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले असलेने याचें बरोबर 
करारनामा क न घेणेस व सदर खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

                
ठराव मांक - ४३०१      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं१५/का व/७०/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं थे या सांधाता (Welder) या 
यवसायाचे नुतनीकरण व अ यावतीकरण कर यासाठ  आव यक टु स कट, इ वपमट व 
मिशनर  इ. आव यक सा ह य खरेद साठ  ई िन वदा सचुना .३७/२०१८-१९ नुसार मे.मोगोरा 
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कॉ मक ा.िल.भोसर , पुण े२६ यांचे र. .२,७९,००,०००/-(अ र  र. .दोन कोट  एकोणऎ ंशी लाख 
फ ) हे अंदाजप कय दर र. .२,९१,००,०००/- पे ा -४.१२% लघु म दर ा  झालेले असुन 
सदरचे दर वकृत करणेत आल ेअसलेने याचें बरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

                
ठराव मांक - ४३०२      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं५/का व/१४८/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  आव यक संगणक यं णा 
खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus वर ऑनलाईन Bid Number 
GEM/2018/B/GEM/2018/B/130933 अ वये दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन  बडरकडून 
ऑनलाईन दर ा  झालेले असून यापैक  पा  दोन बडरधारकांचे दरप क उघडणेत आलेले आहे. 
ा  दरप काम ये मे.मोनाच टे नॉलॉजीस (पुण)े ा. िल पुण-े०४ यांचे संगणक संच (Lenovo 

मेक) बाब .१ एकूण-७९ नग सा ह यासाठ  र. .३८,२७,१५५/-, ंटर (कॅनन मेक) बाब .२ 
एकूण-६८ नग सा ह यासाठ  र. .१५,९०,६५६/- व युपीएस (इमरसन मेक) बाब .३ एकूण-५९ 
सा ह यासाठ  र. .२,८३,२००/- असे एक ीत एकूण र. .५७,०१,०११/-(अ र  र. .स ाव न लाख 
एक हजार अकरा फ ) लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे 
पे ा ०.९२% ने कमी असलेने याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस व येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

                
ठराव मांक - ४३०३      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य उ ान 

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/उ ान/२५/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/08/2018-19 अ वये पंपर  भाग .२७ 
मधील धमवीर  संभाजी  उ ान   येथे  व वध   थाप य  वषयक   कामे   करणेकामी                
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मे.सोहम एंटर ायजेस िन.र. .91,88,703/- (अ र  र. .ए या णव लाख अ याऐंशी हजार 
सातशे तीन  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .87,87,213/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .87,87,213/- 
पे ा 32.1% कमी हणजेच र. .59,66,518/- + रॉय ट  चाजस र. .2,53,279/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .1,48,210/- = एकुण र. .63,68,007/- (अ र  र. . ेस  लाख अडूस  हजार 
सात फ ) 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 पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

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

                
ठराव मांक - ४३०४      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य उ ान 

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/उ ान/२६/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/09/2018-19 अ वये भाग .32  मधील 
व.तानाजीराव िशतोळे सरकार उ ान व इतर उ ानाची थाप य वषयक काम े करणेकामी    

मे.राहूल क शन  िन.र. .59,99,799/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार सातशे 
न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,28,748/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,28,748/- 
पे ा 24.5% कमी हणजेच र. .44,76,205/- + रॉय ट  चाजस र. .37,851/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .45,47,256/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख स ेचाळ स हजार 
दोनशे छप न फ ) 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 पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४३०५      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४०३/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/४/२०१८-१९ अ वये जलशु दकरण क  
से. .२३ येथील ट पा .४ या फ टर बेडची वाळू बदलण,े सुर ा आवरण करणे व त नुषंिगक 
कामे करणेकामी मे. िशवम एंटर ायझेस िन वदा र. .१,५८,२३,४६६/- (अ र  र. .एक कोट  
अ ठाव न लाख तेवीस हजार चारशे सहास  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
र कम वगळून िन वदा  र. .१,५७,५५,१४९/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१,५७,५५,१४९/- पे ा १३.०१% कमी हणजेच 
र. .१,३७,०५,४०४/- + रॉय ट ची र. .६८,३१७/-, मटेर अल टे टंग चाजस र कम .०/- = 
एकूण र. .१,३७,७३,७२१/- (अ र  र. .एक कोट  सदोतीस लाख याह र हजार सातशे एकवीस 
फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

---------- 
 
 
ठराव मांक - ४३०६      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/८१/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/2/2018-19 अ वये भाग .3 च-होली, 
चो वसावाड , वडमुखवाड , काळजेवाड  बुडव ती, पठारेमळा शाळेची सुधारणा करणेकामी मे. ीकृपा 
एंटर ायजेस िन.र. .29,95,525/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पं या णव हजार पाचशे पंचवीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,53,918/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,53,918/- पे ा 
13.10% कमी हणजेच र. .25,66,955/- + रॉय ट  चाजस र. .707/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .40,900/- = एकुण र. .26,08,562/- (अ र  र. . स वीस लाख आठ हजार पाचशे बास  
फ ) 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 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ४३०७      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/८२/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52-4-2018-19 अ वये भाग .३ च-होली 
येथील आर ण .२/८१ खेळाचे मैदान वकिसत करणेकामी (ट पा-२) मे. पी.एन.नागणे 
िन.र. .5,40,64,407/- (अ र  र. .पाच कोट  चाळ स लाख चौस  हजार चारशे सात फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,25,66,847/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,25,66,847/- पे ा 6.30% जा त  दराने 
िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत 
यो य दरापे ा 5.31% ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच 
र. .5,58,78,558/- + रॉय ट  चाजस र. .14,58,510/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,050/- 
= एकुण र. .5,73,76,118/- (अ र  र. .पाच कोट  याह र लाख शहा र हजार एकशे अठरा 
फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

---------- 
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ठराव मांक - ४३०८      वषय मांक – २० 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/८७/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार घरोघरचा 
कचरा गोळा क न मोशी कचरा डेपो येथे वाहतुक क न टाकणेकामी ब, क व इ भाग 
काय े ातील या कामासाठ  व अ, फ व ग े य कायालयांतगत कचरा उचलणे व मोशी कचरा 
डेपोपयत वाहतूक करणेचे (सेकंडर  कले शन) व अ ेञीय कायालयातील भाग .१४ व १७ 
म ये ३ टपर वाहने व भाग .१८ व १९ म ये २ कॉ पँ टर वाहने घरोघरचा कचरा गोळा 
करणे व वाहतूक करण े( ायमर  व सेकंडर ) या कामासाठ  मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट 
स ह सेस ा.िल. या सं थेस दे यात आले या कामाची मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात 
आलेली आहे. मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांनी दरवाढ िमळणेकामी 
केले या वनंतीनुसार मा.आयु सो यांचे द.१/०२/२०१९ रोजीचे मा य तावा वये अ, फ, ग 
ेञीय कायालया या काय ेञातील कचरा वाहतूक करणे (सेकंडर  वाहतूक) याकामासाठ  सन 

२०१५ पासून येक वष या दरावर ५% दरवाढ गृह त ध न द.०१/०१/२०१९ पासून कॉ पँ टर 
या वाहनाक रता ित मे.टन र. .७३७.४६ व क या वाहनाक रता ित मे.टन र. .८८५.२३ 
या माणे दर देणेकामी मा यता दलेली आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक 
करणेबाबत या न वन िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात आले असून सदर काम पुण होणेसाठ  
मा.उ च यायालयाचे थिगती आदेशामुळे काह  कालावधी लागणार आहे. दर यानचे कालावधीत 
आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेवून मे.बी. ह .जी. तीज वे ट 
मॅनेजमट स ह सेस ा. िल., यांची ठेकेदार हणून द.०१/०१/२०१९ ते द.३१/०३/२०१९ अखेर 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे 
थम होईल या कालावधी पयत उपरो  नमूद दर वाढ सह मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 

अंदाजे र. .३,९३,७९,९६४/- (अ र  र. .तीन कोट  या नव लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे चौस  
फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४३०९      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/८५/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70-02-2018-19 अ वये . .२६ वाकड 
येथील कावेर  चौक, सब-वे ते पंक िसट  कॉनर पयत ड .पी. र ता िसमट काँ टचा करणेकामी 
मे.िनखील क शन  िन.र. .24,48,43,847/- (अ र  र. .चोवीस कोट  अ ठेचाळ स लाख 
ेचाळ स हजार आठशे स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .24,03,60,632/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .24,03,60,632/- पे ा 1% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-
19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 14.11% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .23,79,57,026/- + रॉय ट  चाजस 
र. .44,43,506/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,710/- = एकुण र. .24,24,40,242/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

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

 
                
ठराव मांक - ४३१०      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य ग मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/८६/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70-01-2018-19 अ वये न वन भाग .२७ 
रहाटणी मधील ीनगर, गजानननगर, रायगड कॉलनी येथील र यांचे काँ ट करण करणेकामी 
मे.मंजुळाई क शन कं. िन.र. .11,69,31,823/- (अ र  र. .अकरा कोट  एकोणस र लाख 
एकतीस हजार आठशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .11,65,43,580/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .11,65,43,580/- पे ा 11% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018- 
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19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 16.84% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .10,37,23,786/- + रॉय ट  चाजस 
र. .78,722/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,09,520/- = एकुण र. .10,41,12,028/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

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

                
ठराव मांक - ४३११      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/८७/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70-09-2018-19 अ वये . .२६ येथील 
काळेवाड  फाटा ते छ पती चौकापयतचा िसमट काँ टचा र ता करणेकामी मे.मंजुळाई 
क शन कं. िन.र. .9,59,37,969/- (अ र  र. .नऊ कोट  एकोणसाठ लाख सदतीस हजार 
नऊशे एकोणस र फ ) मधनु रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .9,56,42,163/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .9,56,42,163/- पे ा 10% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 15.83% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .8,60,77,947/- + रॉय ट  चाजस र. .15,283/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,80,524/- = एकुण र. .8,63,73,754/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण े
कायवाह  करणेत यावी.  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४३१२      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/८३/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67-06-2018-19 अ वये भाग .२७ येथील 
कुणाल हॉटेल ते नखाते व ती या १२ मी. ं द र याचे कॉ ट करण करणेकामी मे.आर ई इ ा 
ा. िल. िन.र. .4,77,69,764/- (अ र  र. .चार कोट  स याह र लाख एकोणस र हजार सातशे 

चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,75,15,745/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,75,15,745/- पे ा 
9.85% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 15.75%  ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
हणजेच र. .4,28,35,444/- + रॉय ट  चाजस र. .37,119/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,16,900/- = एकुण र. .4,30,89,463/- 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 याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

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

                
 
ठराव मांक - ४३१३      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/८४/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64-15-2018-19 अ वये भाग .२५ 
पुनावळे येथील आव यकतेनुसार र ते वकसीत करणेकामी मे.लोणावळा क शन कंपनी 
िन.र. .4,16,84,210/- (अ र  र. .चार कोट  सोळा लाख चौ-याऐंशी हजार दोनशे दहा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,15,49,935/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,15,49,935/- पे ा 9.9% कमी 
दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत  
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यो य दरापे ा 25.30% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .3,74,36,491/- + रॉय ट  चाजस र. .64,875/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = 
एकुण र. .3,75,70,766/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

                
ठराव मांक - ४३१४      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/७६/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/6/2018-19 अ वये से. .16 राजे 
िशवाजीनगर म ये व वध वकासकामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .3,33,00,047/- (अ र  र. .तीन कोट  तेह ीस लाख स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,18,84,987/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,18,84,987/- पे ा 14.70% कमी हणजेच 

र. .2,71,97,894/- + रॉय ट  चाजस र. .5,92,810/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .8,22,250/- 
= एकुण र. .2,86,12,954/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४३१५      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु   यांचे प  . था/िन/२-ब/१५/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/8/2018-19 अ वये . .१६ ह लगत 
देहूरोड कॉ टोनमट बोड ह तील िशतलानगर येथील मशानभुमी म ये व ुत/ डझेल/गॅस 
दा हनी बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवकुमार क शन 
िन.र. .1,66,38,531/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख अडोतीस हजार पाचशे एकतीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,66,01,344/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,66,01,344/- पे ा 12.21% कमी 
दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 28.05% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .1,45,74,320/- + रॉय ट  चाजस र. .9,287/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,900/- = 
एकुण र. .1,46,11,507/- पयत काम क न घेणसे आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ४३१६      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं०४/का व/८८/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा वै क य वभागाचे मागणीनुसार सव े य कायालयास आव यक पायरे म ए स 2 
ट के आय एस आय माक खरेद करणेकामी ई िन.सु. .33/2018-19 अ वये िस द क न ऑनलाईन 

िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे रमेश ऍ ो केम कॉप रेशन 

यांचे ती िलटर दर र. .2,273/- नुसार 1450 िलटरसाठ  एकुण र. .32,95,850/- (अ र  र. .ब ीस 

लाख पं या णव हजार आठशे प नास फ ) ा  झाले असुन ा  दर हे अंदाजप क य दर 

र. .33,06,000/- पे ा 0.30 ट केने कमी आहेत. सदरच ेदर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन 
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यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

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

---------- 
 
 
ठराव मांक - ४३१७      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं०४/का व/८९/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       वषय - मनपाचे आरो य व उ ान वभागास आव यक हँगींग िलटरबी स खरेद बाबत.  

वषय .२९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
                
ठराव मांक - ४३१८      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/२५४/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .33/01/2018-19 अ वये . .57 मधील दापोड  

ज ते तुळजा भवानी मंद र ते सृ ी चौक पयत या 18 मीटर  ड .पी. र याचे वकासांतगत व ुत 

वषयक कामे करणेकामी मे.शांती इले क स िन.र. .1,66,25,413/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  

लाख पंचवीस हजार चारशे तेरा फ ) पे ा 17.78% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स 

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

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

                
ठराव मांक - ४३१९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/२५५/२०१९ द.०१/०२/२०१९              
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण े–  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .26/03/2018-19 अ वये . .28 मधील कोकण े 
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चौक ते काळेवाड  फाटयापयत उ च मता दुत ती (HCMTR) र ता वकसीत करणे या कामांतगत 

व ुत वषयक कामे करणेकामी ( काश यव था) मे.इले ो मॅकेिन स िन.र. .1,00,10,867/- 
(अ र  र. .एक कोट  दहा हजार आठशे सदसु  फ ) पे ा 17.17% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
 
ठराव मांक - ४३२०      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – िश ण ( ाथिमक) 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .िश व/१०/का व/२५/२०१९ द.२४/०१/२०१९              
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल व ाथिमक शाळेतील संगणक 
यं णा देखभाल दु तीकामी मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुण)े ा.ली. यांना िश.मं/९अ/४२/२०१८ द. 
२०/०३/२०१८ अ वये कामाचे आदेश द.०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ पयत दे यात आले होते. 
सदर कामकाजाची मुदत ३१/१२/२०१८ रोजी पूण झालेली आहे. पुढ ल वषाक रता िन वदा कया 
कामकाज चालू आहे सदर या पू ् ण होणेकामी अजून काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे 
मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुण)े ा.ली. यांना पुढ ल ितन मह यासाठ  हणजेच द.०१/०१/२०१९ ते 
द.३१/०३/२०१९ पयत मुदतवाढ देणेचे तसेच याकामी येणा-या र. .३,२२,८६७/- चे खचास 
कवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------  
 
ठराव मांक - ४३२१      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – व ुत 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/का व-४/७७/२०१९ द.२९/०१/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध कार या व ुत वषयक क प कामाकर ता  
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नािमका सुची कर ता स लागार िनयु  कऱणे साठ  ई-िन वदा माग व यात आले या असून 
िन वदा मुदतीम ये एकूण १४ िन वदा धारकांनी िन वदा सादर  के या आहेत. ा  िन वदा 
धारकांनी सादर केले या कागदप ांची छाननी क न या ी व ेणीनुसार (categories’ 
A,B,C,D) पा  त ा तयार केला आहे. पा  झाले या स लागारांची नािमका सुची सोबत प  
अ,ब,क,ड म ये तयार कर यात आली आहे. तसेच सदर स लागारांना अदा करावयाचा फ मसूदा 
प  १ सोबत जोडला आहे.  सदरची स लागारांची सूची अंतीम कर यास मा यता देणेत येत 

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

----------  
 
ठराव मांक - ४३२२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/का व/१०८/२०१९ द.२९/०१/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूद  अ वये खालील नमूद 
केलेले दर महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर सन २०१८-२०१९  क रता लाग ू केलेले 
आहे  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली शासनाने ठरवून 
दले या दराने शासनाचे क रता केली जाते. सन २०१९-२०२० या सरकार  वषाक रता दनांक २० 
फे ुवार  २०१९ पूव  करांचे दर ठर वणे आव यक आहे. या अनुषंगाने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम मधील कलम ९९  अ वये सन २०१९-२०२० या व य वषासाठ  खालील माण े
करांचे आ ण करे र बाबींचे फ   / शु काचे दर ता वत कर यात येत आहे. 

ताव   : सन २०१९-२०२० या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत 
 
अ. करांचे दर 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर 

(स याचे) 

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर  र कम पये 1/-ते 
12000/- 

13% 14% 13% 14% 

र कम पये 12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 16% 17% 

र कम पये 30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 24% 24% 

1ब साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 
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अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर 

(स याचे) 

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 वशेष साफसफाईकर  

(फ  मॉ स, लॉ जंग 
बो डग, मंगल कायालय, 
सभागृह, णालय, हॉटे स, 

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

करयो यमू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
 
वर ल करां यित र  “ नाटयगृह कर ” (करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो. 
 
अ. 
. कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता 
( ता वत दर) 

7 
  

नाटयगृहा 
वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा    

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

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठ  िसनेमा  करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती न
  

ती दवस .350/- ती दवस .350/- 

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

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

4. तमाशा   ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
    5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 

जलसे (िथयटरमधील कंवा िथयटर 
यित र  येक योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

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

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

येक दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .100/- 

 
 
  



23 
 
 
 
ब. सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 
साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 
 
अ.

 
योजना सन २०१८-२०१९ चे चिलत दर 

(स याचे) 
सन २०१९-२०२० क रता  

( ता वत दर) 
1 माजी सैिनक व वातं य 

सैिनक कंवा यांचे प ी यांचे 
वत: रहात असले या फ  

एका िनवासी घरास सामा य 
करात सूट 

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

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

2 फ  म हलांचे नावे असले या, 
वत: रहात असले या फ  

एका िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

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

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

3 40% कंवा यापे ा जा त 
अपंग व असणा-या अंध, 

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

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

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

4 संपूण िमळकतकराची र कम 
आगाऊ भरणा-यां कर ता 
सामा य करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
1. वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस - 10% 

र कम सूट 

2. बगरिनवासी/ िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी इ. 
िमळकतीस - 5% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
1. वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस - 10% 

र कम सूट 

2. बगरिनवासी/ िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी इ. 
िमळकतीस - 5% र कम सूट 

5 ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम 
िमळकती  

ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत अंितम भोगवटा 
प क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात 
सूट 
 
 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी 
तील देय सामा यकर र कमे या 
·         3 Star Rating -  05% 
र कम सूट 
·         4 Star Rating -  08% 
र कम सूट  

·         5 Star Rating - 10% र कम 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी 
तील देय सामा यकर र कमे या 
·         3 Star Rating -  05% र कम 
सूट 

·         4 Star Rating -  08% र कम 
सूट  

·         5 Star Rating - 10% र कम 
सूट 
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अ.

 
योजना सन २०१८-२०१९ चे चिलत दर 

(स याचे) 
सन २०१९-२०२० क रता  

( ता वत दर) 
  व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 

िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा कमी भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत अंितम भोगवटा 
प क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी 
तील देय सामा यकर र कमे या 
·         1 Star Rating -  05% 
र कम सूट 
·         2 Star Rating -  08% 
र कम सूट 
·         3 Star Rating - 10% 
र कम सूट 
·         4 Star Rating - 12% 
र कम सूट 

·         5 Star Rating - 15% 

र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी 
तील देय सामा यकर र कमे या 
·    1 Star Rating -  05% र कम 
सूट 

·         2 Star Rating -  08% र कम 
सूट 

·         3 Star Rating - 10% र कम 
सूट 

·         4 Star Rating - 12% र कम 
सूट 

·         5 Star Rating - 15% र कम 
सूट 

6 संर ण दलातील शौय पदक 
धारक आ ण माजी सैिनकां या 
वधवा तसेच अ ववाह त शह द 
सैिनकांचे नामिनदिशतांचे 
मालम ांना करातून सूट 

(शासन िनणयानुसार) 

मालम ा करात (सामा यकर, 

मल वाह सु वधा लाभकर, 

पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता कर) 

सूट 

मालम ा करात (सामा यकर, 

मल वाह सु वधा लाभकर, 

पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता कर) 

सूट 
  

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

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

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 

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

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 

8 थकबाक सह एक र कमी 
िमळकतकराचा भरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-वे ारे 
करणा-या िमळकतधारकास 
चालू आिथक वषाचे सामा य 
करात सवलत 

1.   द.1/4/2018 ते 30/6/2018 

2.    अखेर सवसाधारण करात 
5% 
3.   द.1/7/2018 ते 31/3/2019 

4.  अखेर सवसाधारण करात 2% 

1. द. 1/4/2019 ते 30/6/2019 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2. द. 1/7/2019 ते 31/3/2020 अखेर 
सवसाधारण करात 2%  
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क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 
. नाव 

सन २०१८-२०१९ चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता 
ता वत दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोट स फ    करयो यमू यावर 5% करयो यमू यावर 5% 

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

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

4 शासक य सेवा शु क   ित बीलास 10/- पये  ित बीलास 10/- पये  
  
सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाचे कर व करे र बाबींचे दर िन त करतेवेळ  मा. महापािलका 
सभा ठराव मांक ८१७, दनांक २०/०२/२०१६ अ वये करयो यमू य िनधारणासाठ  जे अ, ब, क, 

ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर िन त करणेत आलेले आहेत याची पुनरचना करणेबाबतचा 
ठराव केलेला होता.  यानुसार पुनरचना खालील माणे  

स याचे करयो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क, ड वभाग 
अ वभाग ब वभाग क वभाग ड वभाग 

1.     िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, 

पंपर वाघेरे, पंपर नगर, 

मनपाभवन या वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट 

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

1.     सांगवी, थेरगाव या 
वभागीय कायालयातील 
सव गट (सन 1997 म ये 
नवीन समा व  झालेला 
ामीण भाग वगळून) 

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

2.  सांगवी - गट मांक 
9 र क सोसायट  

3.  थेरगाव - गट मांक 
7 भुजबळ व ती, गट 
मांक 8 वाकडकर व ती, 

भूमकर व ती व गट 
मांक 9 पुनावळे 

गावठाण 

4.  फुगेवाड  दापोड  - गट 
मांक 7 बोपखेल 

5.  भोसर  - गट मांक 
15 साईपाक आदशनगर, 
गट मांक 16 दघी 
गावठाण, गट मांक 17 

गजानन महाराज मं दर 

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

1.     थेरगाव वभागीय 
कायालयातील गट मांक 
10 जीवननगर, गट मांक 
11 िनंबाळकर नगर व गट 
मांक 12 ताथवडे गावठाण 
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पुनरचना क न करयो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क वभाग 
 
अ वभाग ब वभाग क वभाग 

1.     िनगड  ािधकरण, आकुड , 

िचंचवड, सांगवी, पंपर वाघेरे, 

पंपर नगर, मनपाभवन, फुगेवाड  
दापोड , भोसर  या वभागीय 
कायालयातील सव समा व  
गट व  थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सन 1997 म ये 
नवीन समा व  झालेला 
ामीण भाग वगळून उवर त 

गट 

1.     थेरगाव –  

गट मांक 7 भुजबळ व ती,  गट 
मांक 8 वाकडकर व ती, भूमकर 

व ती   

2.     दघी बोपखेल (भोसर ) –  

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

दघी गावठाण,  गट मांक 2 - 

(17) गजानन महाराज मं दर 

1.     -च-होली, मोशी, िचखली, तळवडे, 

कवळे या वभागीय कायालयातील सव 
समा व  गट 

2.   थेरगाव     गट . 9 पुनावळे 
गावठाण,   गट .10 जीवननगर,गट . 
11 िनंबाळकर नगर,गट मांक 12 ताथवडे 
गावठाण 

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

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

  
        वर ल माण ेसन २०१९-२०२० क रता  दर ता वत कर यात येत आहेत. 
        सन २०१९-२०२० या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची फ   /
शु क तसेच पुनरचना क न करयो यमु य िन त करणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने शहरातील कर आकारणी न झाले या 
िमळकतींची संबंधीत िमळकत धारक या या वष  मा हती देत नसलेने मनपाचे आिथक 
नुकसान होऊन वकासकामांना गती देणे श य होत नाह . तर  यासाठ  शहरातील न याने 
बांधकाम झाले या अथवा बांधकाम होऊनह  सदर िमळकतींची करआकारणी झाली नाह  अशा 
शहरातील सव िमळकतींची करआकारणी के यास मनपाचे आिथक उ प नात वाढ होणार आहे. 
यासाठ  नागर कांनी िमळकत शोधून द यास सदर नागर कांना ो साहना मक भ ा हणून 
ब स योजना राब वणे आव यक आहे. सदर योजना खालील माणे राब वणेत येणार आहे.  

       शहरातील करआकारणी न झाले या िनवासी/ बगरिनवासी िमळकतींची िमळकत 
धारकांचे नाव व संपूण प यासह स व तर मा हती देणा-यास ब साची र कम िमळकतीचे 
सामा य कराचे १०% इतक  िमळकती शोधणा-या लाभा यास अदा कर यास मा यता देणेस 
तसेच महानगरपािलका े ातील न दणीकृत द यांग शाळां या इमारतींना मालम ा कर 
बगरिनवासी दराचे िन या दरा ऐवजी आकरणी करताना िमळकतीचे बांधकाम व पानुसार व 
आकारणीचे वेळ  जे चिलत िनवासी दर होते याचे ५०% दराने द.०१/०४/२०१९ पासून वा षक 
करयो यमु य िन त क न यावर िनवासी दराने िमळकत कर आकारणी कराणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------  
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ठराव मांक - ४३२३      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – थाप य उ ान मु यालय  

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान-मु य/३३/२०१९ द.०४/०२/२०१९              
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/03/2018-19 अ वये बोपखेल येथील 
मनपा या आर त जागेत उ ान वकिसत करणेकामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .3,34,03,253/- 

(अ र  र. .तीन कोट  चौतीस लाख तीन हजार दोनशे ेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,31,26,519/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,31,26,519/- पे ा 6.1% कमी हणजेच र. .3,11,05,801/- + 
रॉय ट  चाजस र. .2,20,584/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .56,150/- = एकुण र. .3,13,82,535/- 

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

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

----------  
 
 
ठराव मांक - ४३२४      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय, पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/पाप/ु२/का व/१०१/२०१९ द.०५/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ब मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ साठ  जल ेञ .बी/२ ते बी/८ म ये हॉ व 
ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमचार  पुर वण ेया कामाचा आदेश ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांना 
द.३०/१२/२०१७ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत ७ म हने हणजेच 
द.२९/०७/२०१८ पयत होती. सदर कामात बजलीनगर पा याची टाक , ेमलोक पा याची टाक , 
पुनावळे पा याची टाक , ताथवडे पा याची टाक  तसेच ए ो पा याची टाक  इ. प रसराचा 
समावेश होतो. यापूव  या वभागाकडे न वन कामाचा हॉ व ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमचार  
पुर वणे या कामाची िन वदा िस  न झा याने सदरचे कामास द.३०/०१/२०१९ पयत मुदतवाढ 
घेणेत आलेली आहे. तसेच कामास सुधार त शासक य मा यता र. .१,२९,००,०००/- (वाढ व खच 
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र. .६९,००,०००/-) एवढ  मा. थायी सिमती ठराव .३६०६, द.०५/११/२०१८ अ वये मा यता 
घेणेत आलेली आहे. कं ाट ारामाफत पुर वणेत आले या अकुशल/अधकुशल कामागारां या वेतन 
दरामधील फरक र. .६२,१२,०००/- एवढा तसेच सदर कामास १ म हना वाढ व मुदतवाढ यावी 
लागणार असलेने कुशल/ अधकुशल कामगारांचा खच र. .९,८५,५१३/- = र. .९,८६,०००/- 
एवढा येत अस याने सदर कामास पु हा सुधा रत शासक य मा यता यावी लागत आहे. 
यानुसार सदर कामाची पुन  सुधा रत र. .२,००,९८,०००/- (यापुव ची शासक य मा यता 

र. .१,२९,००,०००/- + कुशल/ अधकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक र. .६२,१२,०००/- 
+ १ म हने मुदतवाढ यावयाची असलेने कुशल/ अधकुशल कामगारांचे वेतन ९,८६,०००/-) 
एवढ  येत असून सुधा रत अंदाजप कात सदरची तरतूद ठेवणेत आली आहे. कामगार क याण 
वभाग यांचे मा.आयु  यांचेकडून देणेत आलेले आदेश .काक/०३/का व/१५४/२०१८, 
द.२८/०६/२०१८ अ वये कंञाटदारा माफत नेमणेत आले या कंञाट  कामगारांचे 
द.०१/०४/२०१८ पासूनचे वेतनदर िन त करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने सदर कामातील 
अकुशल/ अधकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक या वभागाकडून तयार करणेत आला 
असून सदर वेतन दरामधील फरकाची देय र. . ६२,११,५२२/- = ६२,१२,०००/- एवढ  येत आहे. 
या वभागाकडून वेतनदरामधील फरकाचा त ा तावात नमूद माणे तयार करणेत आला असे. 
अ. . कमचार  सं या कालावधी १/४/२०१८ ते २८/०२/२०१९ एकूण कमचार  स याचा 
िन वदेतील वेतन दर न वन वेतन दर वेतनातील फरक एकूण १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८=(७-६) ९= 
(८x५) १ अकुशल कमचार  ६९ ११ म हने ७५९ १३६६०.१४ २१४४१.६३ ७७८१.४९ ५९,०६,१५०.९१ 
२ अधकुशल कमचार  ०३ ११ म हने ३३ १४३२१.५२ २३५७५.१९ ९२५३.६७ ३,०५,३७१.११ एकूण- 
६२,११,५२२.०२ Say Rs.६२,१२,०००.०० कंञाटदारामाफत पुर वणेत आले या कंञाट  कामगारांचे 
वेतन दरामधील फरक र. . ६२,१२,०००/- एवढा येत आहे. तसेच सदर कामास यापुव  जानेवार  
२०१९ अखेर मुदतवाढ घेणेत आलेली आहे. स थतीत नवीन दैनं दन प रचालन करणे या 
कामाची िन वदा नुकतीच िस  झाली असून नवीन कामाचा आदेश अंदाजे १ माच २०१९ ला 
देणेत येवू शकतो. यामुळे सदर कामास १ म हने वाढ व मुदतवाढ यावी लागणार आहे. यामुळे 
फे ुवार  २०१९ मधील कमचार  वेतन ९,८५,५१३/- = ९,८६,०००/- एवढे + कंञाट  कामगारांचे 
वेतन दरामधील फरक र. .६२,१२,०००/- असे एकूण र. .७१,९८,०००/- एवढा वाढ व खच होणार 
आहे. कंञाट ारा माफत पुर वणेत आले या कंञाट  कामगारांचे वेतन दरामधील फरक आ ण 
द.२८/०२/२०१९ पयत मुदतवाढ असलेने एकूण र. .७१,९८,०००/- एवढा वाढ व खच होणार 
आहे. यामुळे सदर वाढ व खच र. .७१,९८,०००/- सह एकूण र. .२,००,९८,०००/- या रकमेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मते मा य झाला.  

----------  
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ठराव मांक - ४३२५      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – ड े ीय, पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/पाप/ु१/का व/१०२/२०१९ द.०५/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ब मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ साठ  थेरगाव गु वनिलका अंतगत येणा-या भागात 
वॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर पुर वण.े याकामाचा आदेश ठेकेदार मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांना द.३०/१२/२०१७ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ 
म हने हणजेच द.३१/१२/२०१८ पयत होती. सदर कामात वाकड, पंपळे िनलख गावठाण, 
स.नं.२०, थेरगाव गावठाण, ल मणनगर-गणेशनगर इ. प रसराचा समावेश होतो. कं ाट ारामाफत 
पुर वणेत आले या अकुशल/ अधकुशल कामागारां या वेतन दरामधील फरक र. .३३,०१,२४५/- 
एवढा तसेच सदर कामास २ म हने वाढ व मुदत वाढ यावी लागणार असलेने कुशल/ अधकुशल 
कामगारांचा खच १०,४२,१३८/- एवढा येत अस याने सदर कामास पु हा सुधा रत शासक य 
मा यता यावी लागत आहे. यानुसार सदर कामाची शासक य मा यता र. .९०,००,०००/- + 
कुशल/ अधकुशल कामगारां या वेतन दरामधील फरक र. .३३,०१,२४५/- + २ म हने मुदत वाढ 
यावयाची असलेने कुशल/अधकुशल कामगारांचे वेतन १०,४२,१३८/-) एवढ  येत असुन सुधा रत 

अंदाजप कात सदरची तरतुद ठेवणेत आली आहे. कामगार क याण वभाग यांचे मा.आयु  यांचे 
कडून देणेत आलेले आदेश . काक/०६/का व/६०/२०१७, द.३०/१२/२०१७ अ वये 
कंञाटदारामाफत नेमणेत आले या कंञाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन दर 
िन त करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने सदर कामातील अकुशल / अधकुशल कामगारां या 
वेतन दरामधील फरक या वभागाकडुन तयार करणेत आला असुन सदर वेतन दरामधील 
फरकाची देय र. .४३,४३,३८३/- एवढ  येत आहे. या वभागाकडून वेतन दरामधील फरकाचा 
त ा तावात नमूद माणे तयार करणेत आला असे. कंञाटदारामाफत पुर वणेत आले या 
कंञाट  कामगारांचे वेतन दरामधील फरक र. .३३,०१,२४५/- एवढा येत आहे. स थतीत नवीन 
दैनं दन प रचालन करणे या कामाची िन वदा नुकतीच िस  झाली असुन नवीन कामाचा आदेश 
अंदाजे १ माच,२०१९ ला देणेत येवु शकतो. यामुळे सदर कामास २ म हने वाढ व मुदतवाढ 
यावी लागणार आहे. यामुळे जानेवार  आ ण फे ुवार ,२०१९ मधील कमचार  वेतन 

१०,४२,१३८/- कंञाट  कामगारांचे वेतन दरामधील फरक र. . ३३,०१,२४५/- असे एकुण र. . 
४३,४३,३८३/- एवढा वाढ व खच होणार आहे. कंञाट ारामाफत पुर वणेत आले या कंञाट  
कामगारांचे वेतन दरामधील फरक आ ण द.२८/०२/२०१९पयत मुदतवाढ असलेने एकुण 
र. .४३,४३,३८३/- एवढा वाढ व खचासह एकुण र. .१,२३,९९,३५६/- या रकमेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मते मा य झाला.  

----------  
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ठराव मांक - ४३२६      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०५/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय, पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/पाप/ु२/का व/५१/२०१९ द.०५/०२/२०१९              
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सन २०१७-१८ साठ  थेरगाव मु य गु व निलकावर ल जल े  .४ ते ८ पा या या 
टाक वर ल पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प तीने मजुर पुर वणे. (थेरगाव, काळेवाड , 
ड े य कायालय, रहाटणी, पंपळे िनलख प रसर) याकामाचा आदेश ठेकेदार मे.शुभम उ ोग 
यांना द.३०/१२/२०१७ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२म हने हणजेच 
द.३१/१२/२०१८ पयत होती. सदर कामात थेरगाव, काळेवाड , ड े य कायालय, रहाटणी, 
पंपळे िनलख इ. प रसराचा समावेश होतो. कं ाट ारामाफत पुर वणेत आले या 
अकुशल/अधकुशल कामागारां या वेतन दरामधील फरक र. .२२,५७,८९४/- एवढा तसेच सदर 
कामास २ म हने वाढ व मुदत वाढ यावी लागणार असलेने कुशल/ अधकुशल कामगारांचा खच 
७,१२,९७३/- एवढा येत अस याने सदर कामास पु हा सुधा रत शासक य मा यता यावी 
लागत आहे. यानुसार सदर कामाची शासक य मा यता र. .८०,००,०००/- + कुशल/ अधकुशल 
कामगारां या वेतन दरामधील फरक र. .२२,५७,८९४/- + २ म हने मुदत वाढ यावयाची 
असलेने कुशल/ अधकुशल कामगारांचे वेतन ७,१२,९७३/-) एवढ  येत असुन सुधा रत 
अंदाजप कात सदरची तरतुद ठेवणेत आली आहे. कामगार क याण वभाग यांचे मा.आयु  यांचे 
कडून देणेत आलेले आदेश .काक/०३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ अ वये 
कंञाटदारामाफत नेमणेत आले या कंञाट  कामगारांचे द.०१/०४/२०१८ पासुनचे वेतन दर 
िन त करणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने सदर कामातील अकुशल/ अधकुशल कामगारां या 
वेतन दरामधील फरक या वभागाकडुन तयार करणेत आला असुन सदर वेतन दरामधील 
फरकाची देय र. .२२,५७,८९४/- एवढ  येत आहे. या वभागाकडून वेतन दरामधील फरकाचा 
त ा तावात नमूद माणे तयार करणेत आला असे. कंञाटदारामाफत पुर वणेत आले या 
कंञाट  कामगारांचे वेतन दरामधील फरक र. .२२,५७,८९४/- एवढा येत आहे. स थतीत 
नवीन दैनं दन प रचालन करणे या कामाची िन वदा नुकतीच िस  झाली असुन नवीन कामाचा 
आदेश अंदाजे १माच,२०१९ ला देणेत येवु शकतो. यामुळे सदर कामास २ म हने वाढ व मुदतवाढ 
यावी लागणार आहे. यामुळे जानेवार  आ ण फे ुवार ,२०१९ मधील कमचार  वेतन ७,१२,९७३/- 

कंञाट  कामगारांचे वेतन दरामधील फरक र. .२२,५७,८९४/- असे एकुण र. .२९,७०,८६७/- 
एवढा वाढ व खच होणार आहे. कंञाट ारामाफत पुर वणेत आले या कंञाट  कामगारांचे वेतन 
दरामधील फरक आ ण द.२८/०२/२०१९पयत मुदतवाढ असलेने एकुण र. .२९,७०,८६७/- एवढा 
वाढ व खचासह एकुण र. .७२,४८,८०४/- या रकमेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मते मा य झाला.  

----------  
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ठराव मांक - ४३२७      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०५/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव  –  
  क  शासना या धत वर व रा य वेतन सुधारणा सिमतीचे िशफारशींचे आधारे रा य 
शासक य व इतर पा  कमचा-यांना ७ या वेतन आयोगानुसार रा य शासनाने शासन 
अिधसूचना, व  वभाग .वेपूर-२०१९/ . ./सेवा ९ द.३० जानेवार  २०१९ अ वये सुधा रत 
वेतनसंरचना लागू केली आहे. तसेच सासन िनणय .सिनवे-२०१९/ . .५८/सेवा-४ द. २४ 
जानेवार  २०१९ अ वये सेवािनवृ  झाले या िनवृ  वेतन धारकां या व कुटंुब िनवृ ी 
वेतनधारकां या वेतनात ७ या वेतन आयोगानुसार सुधारणा कर यात आलेली आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका कमचा-यांनाह  रा य शास कय कमचा-यां माणे ७ या वेतन 
आयोगानुसार सुधा रत वेतनसंरचना / वेतन ेणी लागू करणेबाबत मा.आयु  यांचे अ य तेखाली 
महापािलकेतील वर  अिधका-यांची वेतन पुनरचना सिमती गठ त करणेत आली आहे. सबब 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघाचे मागणीनुसार व महापािलका वेतन पुनरचना 
सिमतीचे िशफारशींचे अहवालािधन महापािलका आ थापनेवर ल पा  कमचा-यांना तसेच ाथिमक 
िश क व िश केतर कमचा-यांना महापािलकेने ६ या वेतन आयोगानुसार लागू केलेली वेतन ेणी 
वचारात घेऊन सदर पदांना शासनाकड ल ७ या वेतन आयोगानुसार समक  सुधार त वेतन ेणी 
/ वेतनसंरचना लागू करण,े सुधा रत आ ािसत गती योजनेनुसार ३ लाभांची वेतन संरचना 
लागू करण,े मनपाने महागाई भ याबाबत क शासक य कमचा-यां माणे लागू केलेले धोरण 
यापुढेह  कायम ठेवण,े घरभाडे भ ा, पुरक भ ा, वाहतुक भ ा, रोखर कम हाताळ याचा भ ा, 
एन.पी.ए. व इतर रा यशासनाचे धोरणानुसार लागू असलेने रा यशासन वेळोवेळ  सुधारणा करेल 
या माणे लागू करण,े मनपा कमचा-यांना व मान लागू असलेले भ े उदा. वाहन भ ा, धोका 

भ ा, धुलाई भ ा, वै क य भ ा, व इतर भ े एल.एस.जी.ड , एल.जी.एस. इ. वेतनवाढ बाबतचे 
धोरण यापुढेह  कायम ठेवण,े ७ या वेतन आयोगानुसार फरकापोट  देय र कम शासक य 
कमचा-यां माणे पाच समान ह यात तथा प मनपाचा भ व य िनवाह िनधी वतं पणे अस याने 
बँकांकडून िमळणारे याज व मनपा कमचा-यांना भ व य िनवाह िनधी खा यावर ावे लागणारे 
याज वचारात घेऊन भ व य िनवाह िनधी खा यात जमा करण े/ रोखीने देणे याबाबत वेतन 
पुनरचना सिमतीचे िशफारशीनुसार कायवाह  करणे, तसेच या संदभात काह  ुट  व सुधारणा 
अस यास याबाबत िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु  यांना देणे इ.बाबींना मा यता देणेस व 
यापोट  येणा-या खचास धोरणा मक बाब हणून  मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

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

सदर ठराव सवानुमते मते मा य झाला.  

----------  
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ठराव मांक - ४३२८      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०५/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव  –  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध क प व इतर कामांसाठ  नेमणुक केले या 
कं ाटदार व इतर यांनी शहरातील महापािलके या मालक या मोकळया जागा वनापरवाना 
वापरत आहेत.  अशा सव मोकळया जागांचा शोध घेऊन संबंिधत कं ाटदार / इतरांकडून 
िनयमानुसार भाडे तसेच दंड याजासह त सव र कम व रत वसुली करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मते मा य झाला.  

----------  
 
ठराव मांक - ४३२९      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०५/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा. वकास डोळस यांचा ताव  –  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरातील व वध झाडांना िसमट व पे ह ंग 
लॉकने अ छादलेले अस यामुळे झाडां या वाढ साठ  बाधा पोहचत आहे.  सदर झाडांची वाढ 
हो यासाठ  संबंिधत आवरण काढून झाडाची मुळे मोकळ  क न आळ  कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मते मा य झाला.  

----------  
 
ठराव माकं - ४३३०      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०५/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव  –  
  मा. थायी सिमती ठराव मांक ४२१२, द.२२/०१/२०१९ अ वये अ े ीय सिमती 
सद य व महानगरपािलकेचे अिधकार  यांचेकर ता जयपुर, उदयपुर, (राज थान) महानगरपािलका 
येथे पाहणी व अ यास दौ-यास मा यता देणेत आली आहे.  तथा प सदर ठराव र  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मते मा य झाला.  

----------  
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 

 
 
        (ममता वनायक गायकवाड) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक- नस/३/का व/२३७/२०१९ 

दनांक – ०५/०२/२०१९   
 
 

                                                                     
                                       (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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( . व/मुका/का व-४/७७/२०१९ द.२९/१/२०१९ वषय .३३ चे लगत) 
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