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

कायप का मांक – ८९ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – १३/११/२०१८       वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

१३/११/२०१८ 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.राजू िमसाळ 

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

८. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

९. मा.डोळस वकास ह र ं  

१०. मा.बारणे अचना तानाजी 
 

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२) मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य 
लेखापाल, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.िनकम, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, 
मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.दु रगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.बोदडे, 
मा.दांगट,– . सहा यक आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे – शासन 
अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मुंडे .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग) 
मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, 
मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.धोनोरकर, मा.सेठ या, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, 
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मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.ऐवले – 
समाज वकास अिधकार , मा.माने – लेखािधकार , पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

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

भारतीय जनता पाट चे जे  नेते व संसद य कायमं ी मा.अनंत कुमार व जे  अिभने ी लालन 
सारंग यांचे द.१२/११/२०१८ रोजी द:ुखद िनधन झालेने यांना आज या सभेत दांजली 
वाह यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 

---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले –  

 

वषय .३४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या  
वकास कामांबाबत. 

वषय .३५) मा. थायी सिमती ठराव .३२३६ द.२५/०९/२०१८ अ वये झाले या ठरावामधील 
स लागारांचे नाव द ु तीबाबत - मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा 

ताव. 
वषय .३६) सं वधान दनािनिम  आयो जत काय मासाठ  येणा-या खचास मा यता  

िमळणेबाबत. – मा.सागर आंगोळकर, मा. वकास डोळस यांचा ताव. 
वषय .३७) मा. थायी सिमती ठराव .३१०२ द.२९/०८/२०१८ म ये दु तीबाबत. - 

मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
वषय .३८) मा. थायी सिमती ठराव .३५५८ द.३०/११/२०१८ म ये दु तीबाबत. - 

मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
वषय .३९) मा. थायी सिमती ठराव .३६०१ द.०५/११/२०१८ र  करणेबाबत. - मा. वलास 

म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
वषय .४०) मा. थायी सिमती सभा आयोजनाबाबत - मा. वलास म डगेर , मा. वकास डोळस 

यांचा ताव. 
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दनांक ०५/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८८)  
 चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                  ----------                
 
ठराव मांक -  ३६०९     वषय मांक - ०१ 
दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव –  

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

वषय .१ चा वचार द.०४/१२/२०१८ चे सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक -  ३६१०     वषय मांक - ०२ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

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

  मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/8/2018-19 अ वये सन २०१८-१९ कर ता 
भाग .१७ मधील मनपा महानगरपािलका इमारतींची दु ती करणेकामी मे.रेणूका कं शन 

िन.र. .50,11,810/- (अ र  र. .प नास लाख अकरा हजार आठशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,04,075/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,04,075/- पे ा 32.97% कमी हणजेच 

र. .32,87,201/- + रॉय ट  चाजस र. .23,985/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .83,750/- = 
एकुण र. .33,94,936/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३६११     वषय मांक - ०३ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – थाप य क/ह मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/३९९/२०१८ द.१९/१०/२०१८  

  वषय - भाग .८ से टर नं.१ हॉटेल हवेली मागील प रसरात व इ याद  ठकाणी   
              फुटपाथ क न कलर पे ह ग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे   
              करणेबाबत. 

वषय .३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 
ठराव मांक -  ३६१२     वषय मांक - ०४ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/२-ब/४५८/२०१८ द.२३/१०/२०१८  

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२/२०१८-१९ अ वये . .१९ वा हेकरवाड  
मधील व वध ठकाणी देखभाल दु ती सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी.जी 
कं शन िन.र. .४४,९९,७७७/-(अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या णव हजार सातशे 
स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४१,६८,५६४/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४१,६८,५६४/- पे ा 
२९.००% कमी हणजेच र. .२९,५९,६८०/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४१३/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .३,२९,८००/- = एकुण र. .३२,९०,८९३/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३६१३     वषय मांक - ०५ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – नगररचना व वकास 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/८/३१९/२०१८ द.२५/१०/२०१८  

  वषय - पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे मंजुर व पंपर  िचंचवड  
              महानगरपािलका िनयोजन िनयं णाखाली समा व  झाले या मंजुर वकास  
              योजनेतील े  भुसंपादनाने ता यात घेणेबाबत. 

वषय .५ चा वचार द.०४/१२/२०१८ चे सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 
ठराव मांक -  ३६१४     वषय मांक - ०६ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – लेखा 
सूचक – मा. वलास म डगेर     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .लेखा/३/का व/३०३/२०१८ द.२५/१०/२०१८  

  वषय - पी.एम.पी.एम.एल चे बसेसमधून दर म ह यातून १ दवस मोफत वासाबाबत  
              व यापोट  येणारा तूट चा अिथकभार महानगरपािलकेमाफत उचलणेबाबत. 

वषय .६ चा वचार द.०४/१२/२०१८ चे सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 
ठराव मांक -  ३६१५     वषय मांक - ०७ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . डा/३/का व/३०९/२०१८ द.०६/१०/२०१८  

  वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५६  
              द.२६/१०/२०१८.  

वषय .७ चा वचार द.०४/१२/२०१८ चे सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक -  ३६१६     वषय मांक - ०८ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१७५७/२०१८ द.२९/१०/२०१८  

  वषय - 'ग' े ीय कायालयांतगत भाग .२३ थेरगाव म ये े नेज लाईन व चबसची  
               देखभाल दु ती व इतर आक मतपणे उ वणार  जलिनःसारण वषयक कामे  
               करणेबाबत.  

वषय .८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 
ठराव मांक -  ३६१७     वषय मांक - ०९ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६२/२०१८ द.२९/१०/२०१८  

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/8/2018-19 अ वये भाग .४ दघी- 
बोपखेल  येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती करणेकामी मे.ब हरट दस 
िन.र. .41,72,527/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख बहा र हजार पाचशे स ावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,08,727/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,08,727/- पे ा 24.10% कमी 
हणजेच र. .31,18,524/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = 

एकुण र. .31,82,324/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३६१८     वषय मांक - १० 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै  

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचेकड ल प  .मसाभा/ं५/का व/४६८/२०१८ द.३०/१०/२०१८  

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी चाल वणे व 

िनगा देखभाल राखणेकामी मे.अजुन आधार म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 
यांचेकडून ई-िन वदा नोट सला ा  झाले या लघु म (कमी क न दले या) दरानुसार 
र. .८७,९५०/- डझेल सह त ितमहा देणेकामी तसेच यांचे समवेत  करारनामा क न व अनामत 
र कम घेवून आदेशा या तारखे पासून तीन वष काम दे यास व येणा-या र. .३१,६६,२००/- 
(अ र  र. .एकतीस लाख सहास  हजार दोनशे फ ) खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक -  ३६१९     वषय मांक - ११ 
दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१७८९/२०१८ द.३१/१०/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/48/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ िचखली व शेलारवा ती, सोनावणेव ती पर सरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे कामी मे. वण क शन िन.र. .37,49,643/- 
(अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,601/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,601/- पे ा 27.09% कमी हणजेच 
र. .27,33,834/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .27,33,876/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -  ३६२०     वषय मांक - १२ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – ब े ीय, आरो य 

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचेकड ल प  .ब ेआ/५/का व/६६७/२०१८ द.३१/१०/२०१८  

  वषय - िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ नुसार अित र  १ वाहनांसाठ या येणा-या  
              खचाबाबत. 

वषय .१२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक -  ३६२१     वषय मांक - १३ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/ड-मु य/४४१/२०१८ द.०१/११/२०१८  

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32-18-2018-19 अ वये न वन भाग .२७ 
येथील रहाटणी येथील नखाते नगर रहाटणी फाटा व भागातील व प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .33,82,559/- (अ र  र. .तेहतीस लाख याऐशी 
हजार पाचशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .33,19,909/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .33,19,909/- पे ा 17.51% कमी हणजेच र. .27,38,593/- + रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .28,01,243/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३६२२     वषय मांक - १४ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – क े ीय 

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचेकड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४४९/२०१८ द.०१/११/२०१८  

  मा. े ीय अिधकार  याचंीिशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय काय े ातील नाग रकांना ड य,ू मले रया, 
िचकून गु या या आजाराची लागण होऊ नये हणुन ितबंधा मक उपाय हणुन औ णक 
धु रकरण करणेकामी डझेलवर चालणारे दोन तीन चाक  र ा टे पो भा याने घेणेकामी िन वदा 
नोट स (ई टड रंग  प दतीने) ं .२/२०१७-२०१८ िस  कर यात आली होती. सदर िन वदा  
दं.२१/०६/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वाजता उघड यात आली असता. मे. ी.संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था यांचा दर कमी अस याने यानुसार कमी दरधारक सं था यांना प  
पाठवून कती दर ित दन ित र ा कमी करणार याबाबत इक डल प  .क े/आ१५ 
/का व/६३५/२०१७ द.२२/०६/२०१७ अ वये दर कमी क न देणेबाबत प  दले असता 
याचेकड ल द.२८/०६/२०१७ चे प ा वये ित दन ित टे पो दर र. .५८८.४८ या दराने काम 

करणेस तयार असलेची तयार  दाखवली  असुन सोबत र ा भाडयाने घेतलेची कागदप े सादर 
केली आहे तसेच प  . क /ेआ१५/का व/८०७/१७ द.२४/०८/२०१७ अ वये मा. थायी 
सिमतीपुढे वषय प  ठेवून मा. थायी सिमित ठराव .८९४ द.६/०९/२०१७चे ठराव अन ये 
मा यता घेणेत आली आहे. या नुसार आदेश .क े/आ१५/का व/७८०/२०१७, 
द.०१/०९/२०१७ अ वये मे. ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांना द.२४/०८/२०१७ 
ते द.२३/०८/२०१८ अखेर १२ म ह यांपयत अथवा पुढ ल िन वदा या पुण होईपयत या 
कालावधीसाठ चा आदेश देणेत आलेला आहे. तसेच  सं थेने म.न.पा. बरोबर द.२४/०८/२०१७ 
रोजी केलेला सील करारनामा कायालयाकडे सादर केलेला आहे. परंतू स थतीत म.न.पा. माफत 
न वन (NIC) िन वदा णाली काया वीत करणेची या चालू अस याने सदर िन वदा (NIC) 
िन वदा णालीत िस द करणेकामी काह  कालावधी लागणार अस याने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या क े ीय काय े ातील नाग रकांना ड य,ू  मले रया, िचकून गु या या 
आजाराची लागण होऊ नये हणुन ितबंधा मक उपाय हणुन औ णक धु रकरण करणे या 
कामाचा ठेका िमळालेले ठेकेदार मे. ी. संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांना 
द.२४/०८/२०१८ पासून ०३ म हने कंवा  िन वदा नोट स कायवाह  पुण होवून आदेश होईपयत 
कालावधीसाठ  य  खचास मा यता देणबेाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी ता वत केले असले 
तर  तुत वषयातील कामासाठ  मे. ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांचे कडून क 
े ीय काय े ात औ णक धुर करण करणेकामी डझेलवर चालणारे २ (दोन) तीन चाक  र ा 

ट पो ित दन ित ट पो दर र. .५८८.४८ दराने द.२४/०८/२०१८ ते द.२३/११/२०१८ अखेर 
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पयत उपल ध क न घेवून या उपल ध वाहानांचा वाढ व खच ३ म ह यांक रता 
र. .१,३७,७०४.३२ =  र. .१,३७,७०४ (अ र  र. . एक लाख सदोतीस हजार सातशे चार फ ) 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक -  ३६२३     वषय मांक - १५ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – मु य लेखा प र ण 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  .मुलेप/१/का व/११०७/२०१८ द.०१/११/२०१८  

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

       मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव माकं -  ३६२४     वषय मांक - १६ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर    अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पाप/ु६/का व/२४५/२०१८ द.०२/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा .२/२/२०१८-१९ अ वये जलशु करण क  से.२३ 
कर ता ३६५ मे.टन व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा 
वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व 
शत नुसार पा  असले या ०३ िन वदा द.२५/०६/२०१८ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून 
मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .३१,७००/- .मे.टनदराची िन वदा लघु म िन वदा 
आहे. जलशु करणाचे येम ये पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड  हा घटक अ यंत 
मह वाचा असून याचा पुरवठा न चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत 
आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर 
पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर िन वदेतील शत 
. १२ नुसार सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण 

प रमाणा या ६०% व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण 1st 
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Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. तर , 1st Lowest ठेकेदार मे.एस. ह .एस. 
केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून एकूण प रमाणा या ६०% प रमाण हणजेच २१९ मे. टन पावडर 
पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड र. .३१,७००/- .मे. टन दराने (एकूण खच र. .६९,४२,३००/-) 
दराने खरेद  करणेस मा.आयु  व मा थायी सिमती यांनी मंजूर  दलेली आहे. व उव रत ४०% 
पुरवठा करणेसाठ  िन वदा शत .१२ नसुार ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. यांना 
आपण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच र. .३१,७००/- . मे. टन दराने पुरवठा 
करणेस तयार आहात का ?याबाबत प ा ारे वचारणा केली असता यांनी द.२१/०९/२०१८ चे 
प ा वये र. .३१,७००/- . मे. टन दराने पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईडचा पुरवठा 
करणेस तयार असलेबाबत कळ वलेले आहे. तर , 2nd Lowest ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल 
(इं) ा.िल. यांचेकडून ४०% प रमाण हणजेच  १४६.०० मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम 
लोराईड 1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच र. .३१,७००/- .मे.टन ( िन वदा वकृती 

यो य दरापे ा १.७६ % ने जादा ) या दराने खरेद  करणेसाठ  यां याशी करारनामा करणेस व 
याकामी येणारा एकूण खच र. .४६,२८,२००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अ ठावीस हजार 
दोनशे फ ) मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक -  ३६२५     वषय मांक - १७ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८३७/२०१८ द.०२/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/73/2018-19 अ वये ब े ीय 
कायालयाअंतगत . .१७ म येवा षक ठेकेदार  प तीने े नेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे मिनष असोिसएट िन.र. .29,99,997/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव 
हजार नऊशे स यान णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,99,782/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,99,782/- पे ा 26.07% कमी हणजेच र. .22,17,739/- + रॉय ट  
चाजस र. .215/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,17,954/- 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 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
ठराव मांक -  ३६२६     वषय मांक - १८ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – व ुत/यां क  

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

संदभ –मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचेकड ल प  . व.मुका/५/का व/५२१/२०१८ द.०१/११/२०१८  

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ 1 
मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

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

---------- 
 
 
ठराव मांक -  ३६२७     वषय मांक - १९ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा. वलास म डगेर     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सहा.आयु , भांडार यांचेकड ल प  .मभा/१५/का व/१०९/२०१८ द.०१/११/२०१८  

  मा.सहा.आयु , भांडार यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभाग यांचेसाठ आव यक 
सा ह य खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .०४/२०१७-१८ नुसार मे.पी शेषा  & कंपनी पुणे १९ यांचे 
र. .९,०१,४५०/- व मे.कापसे एंटर ायजेस पंपर , पुणे १७ यांचे र. .१४,१९०/- हे लघु म दर 
ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. यानुसार मे. पी शेषा & कंपनी व 

मे. कापसे एटंर ायजेस यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  येणा-या र. .९,१५,६४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख पंधरा हजार सहाशे चाळ स फ ) खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३६२८     वषय मांक - २० 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/५११/२०१८ द.०२/११/२०१८  

  वषय - क भागात व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदले या र यांचे चर बुज वणबेाबत.  
वषय .२० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
 
ठराव मांक -  ३६२९     वषय मांक - २१ 
दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – आरो य 

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

संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आमुका/०३/का व/८४४/२०१८ द.०२/११/२०१८  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      आरो य मु य कायालयाकड ल घनकचरा यव थापन या लेखािशषावर उपल ध 
तरतुद मधील तरतूद मशानभूमी केअर टेकर या लेखािशषावर र. .१,८२,००,०००/- तसेच आरो य 
वषयक शासक य योजनांची अंमलबजावणी व आरो य वषयक जनजागृती या लेखािशषावर 
र. .६५,००,०००/- या माणे वग करण ता वत केलेनुसार एकूण र. .२,४७,००,०००/- (अ र  
र. .दोन कोट  स ेचाळ स लाख फ ) तावात नमूद तरतूद वग करणेस मा यता देणते येत 
आहे. (वाढ/घट र. .२,४७,००,०००/-) 

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

 
 
ठराव मांक -  ३६३०     वषय मांक - २२ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .पअक/१/का व/२८०/२०१८ द.०३/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV1/1-2018-19 अ वये मोशी कचरा 
डेपो येथे रसायणे खरेद  व यां क  प दतीने रसायणे फवारणी करणकेामी मे.जी केिमक स व स 
यांचेकडुन िन.र. .२४,७४,०६३/-(अ र  र. . चौवीस लाख    चौ-याह र हजार ेस  फ ) पे ा 
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 -९.००% कमी या दरानेकाम क न घेणे व िनयमानुसार िन वदेतील अट  माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश दे यात आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक -  ३६३१     वषय मांक - २३ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . वमुका/५/का व/५३९/२०१८ द.०३/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .Ele/HO/A/23/1/2018-19 अ वये मनपा या 
भाटनगर येथील िलंक र यावर ल व ुत दा हनीचे वा षक प दतीने चालन व देखभाल दु ती 
करणेकामी (सन 2018-2019) मे.क याणी एंटर ायजेस िन.र. .39,95,340/- (अ र  
र. .एकोणचाळ स लाख पं या णव हजार तीनशे चाळ स फ ) पे ा 21.5% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .31,36,342/- पयत 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 आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

 
 
ठराव मांक -  ३६३२     वषय मांक - २४ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – ड े ीय 

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

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचेकड ल प  .ड े/३/का व//२०१८ द. /१०/२०१८  

  वषय - मे.ड .एस. कुलकण , पंपर  यांचे औ णीक धुर करण कर ता ट पो र ा  
              भा याने घेणेचे कामासाठ  मुदतवाढ िमळणेबाबत.  

वषय .२४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक -  ३६३३     वषय मांक - २५ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – ड े ीय 

सूचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  .ड ेका/३/का व/७८६/२०१८ द.०२/११/२०१८  

  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 6) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६३४     वषय मांक - २६ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – नगररचना व वकास 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/१३/११७/२०१८ द.०३/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मौजे दघी ते मौजे कळस येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास 
आराख या बाहेर ल बोपखेल फाटा ते दघी जकात नाका ६०.० मी. ं द र याकर ता खाजगी 
जिमनीचे भूसंपादन/ खाजगी वाटाघाट ने ताबा घेणेकामी येणा-या य  खचास ( याम ये 
भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते 
सव ण, मोजणी करण,े इ.अनुषंिगक मजंूर सह येणा-या सव खचास तसेच खाजगी वाटाघाट कामी 
येणारे मु यांकन, मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणते 
येत आहे.  

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

 
ठराव मांक -  ३६३५     वषय मांक - २७ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – मु य लेखा प र ण 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  .मुलेप/६/का व/१७३/२०१८ द.०५/११/२०१८  

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

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
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द.२२.१०.२०१८  ते  द.२८.१०.२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१७३/२०१८ द.०५/११/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

---------- 
 
ठराव मांक -  ३६३६     वषय मांक - २८ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८४७/२०१८ द.०५/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/75/2018-19 अ वये ड े ीय 
कायालयातील भाग .२९मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल व 
दु ती करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .29,99,974/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या णव हजार नऊशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,99,868/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,99,868/- पे ा 20% कमी हणजेच र. .23,99,894/- + रॉय ट  चाजस 
र. .106/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .24,00,000/- 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 यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६३७     वषय मांक - २९ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८४६/२०१८ द.०५/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/92/2018-19 अ वये िचंचवड 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१० मधील संभाजीनगर, शाहुनगर प रसरात व इतर 
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ठकाणी आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे 
करणेकामी मे. पी.एन नागणे िन.र. .59,99,997/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार 
नऊशे स यान णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,938/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,99,938/- पे ा 22.33% कमी हणजेच र. .46,60,152/- +रॉय ट  चाजस र. .59/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,60,211/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६३८     वषय मांक - ३० 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – इ े ीय, शासन 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/११४९/२०१८ द.२४/१०/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       शास कय व कायालयीन कामकाजा या सोई या ीने सव े ागृहे यांचे कामकाज 
वतं पणे न ठेवता भौगोिलक े ानुसार तेथील े ीय अिधका-यां या िनयं णाखाली देणे 

आव यक अस याने आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ द.२९/०९/२०१७ अ वये इ े ीय 
कायालयाकडे वग कर यात आलेले असून तेथील कमचा-यांचे आ थापना व वेतन वषयक 
कामकाज हे इ े ीय कायालयामाफत कर यात येत आहे. उपरो  आदेशानुसार व प  
ं . शा/२/का व/१०५/२०१८ द.०५/०४/१८ अ वये कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ 

येथील सन २०१८-२०१९ साठ  महसुली जमा व महसुली खच याबाबत अंदाजप कात केले या 
तरतूद  या इ े ीय कायालय शासन अंदाजप कात लेखािशषासह वग करणे आव यक आहे. 
सन २०१८-२०१९ या आिथक वषातील कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ लेखािशष ६ जमा 
र. .६०,००,०००/- लेखािशष -१६ खच र. . ६८,१५,०००/- लेखािशषावर वग करण करावे लागेल. 
वर ल माणे े य अिधकार  इ े य कायालय यांना ता वत केलेनुसार सन २०१८-१९ या 
आिथक वषातील कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर -३९ लेखािशष ६ जमा र. .६०,००,०००/- 
लेखािशष-१६ खच र. .६८,१५,०००/- या र कमा व लेखािशष इ े य कायालयाकडे तावात 



18 
 

नमूद माणे वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणते येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक -  ३६३९     वषय मांक - ३१ 
दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/फ-मु य/६५२/२०१८ द.५/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10-3-2018-2019 अ वये बोपखेल फाटा ते 
आळंद  र यावर बस टेशन बांधणेकामी मे.कृ णाई इ ा चर ा.िल. िन.र. .8,31,13,408/- 
(अ र  र. .आठ कोट  एकतीस लाख तेरा हजार चारशे आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,21,74,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,21,74,189/- पे ा 2.10% कमी हणजेच 
र. .8,04,48,531/- + रॉय ट  चाजस र. .4,86,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,53,000/- 
= एकुण र. .8,13,87,750/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६४०     वषय मांक - ३२ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – ब े ीय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ब ेका/४/का व/७००/२०१८ द.३/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       उपसंचालक, नगररचना व वकास वभाग यांनी ठरवुन दले या ितमहा भाडे ित ओटा 
दर र. .२३.५० ती चौ.फुट या म ये १२.५%वाढ क न येक ओटयाचे ेञफळ ३८.२४ चौरस 
फुटांचे ११ म ह यांचे भाडे र. .११,१५०/-, GST(१८%) र. .२००४/- व चार म ह यांचे भाडे  
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र कम अनामत र. .४०५२/- असे एकूण र. .१७,२१०/- यानुसार दोन ओटा धारकांचे 
र. .३४,४२०/-ब ेञीय कोषागरात भ न घे यात आले आहे.करारनामा क न िचंचवड भाजी 
मंडई आवारातील िचंचवड म छ  माकट मधील मोकळा ओटा छ पर नसलेले ,पोटमाळा नसलेले 
ओटा .१२ व १३ करारनामा क न ११ म ह याकर ता भा याने देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक -  ३६४१     वषय मांक - ३३ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – थाप य ड मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/ड-मु य/४४४/२०१८ द.०५/११/२०१८  

  वषय -  भाग .२३ मधील पा याची टाक  कैलासनगर, समता कॉलनी, िशवशंभो  
               कॉलनी, मोहटादेवी मं दर व भागातील इतर पर सातील र यांचे डांबर करण  
               करणेबाबत.  

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

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक -  ३६४२     वषय मांक - ३४ 

दनांक – १३/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८५५/२०१८ द.१३/११/२०१८  

  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार 
भाववाढ देय अस यास 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 रा हल या अट स 
अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३६४३     वषय मांक - ३५ 

दनांक – १३/११/२०१८     

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

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

       मा. थायी सिमती ठराव .३२३६ द.२५/०९/२०१८ अ वये ग े ीय कायालया या 
काय े ातील थाप य वभागांतगत तावात नमूद वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व 
िन वदा प ात आ कटे ट व क प स लागार नेमणेस व यांना अदा करावया या फ  या 
खचास मा यता देणेत आलेली आहे तर  सदर तावातील अ. .७ या कामांसाठ  लप 
स लगार मे.ए सेलटेक क स टंग स हसेस ऐवजी  मे.ए सेलटेक क स ट सी एंड ोजे टस 
ा.िल. अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक -  ३६४४     वषय मांक - ३६ 

दनांक – १३/११/२०१८     

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

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा. वकास डोळस यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.२६/११/२०१८ रोजी सं वधान दना िनिम  
व वध बोधना मक काय म, सं वधान शा हर  जलसा, व वध पधा इ. चे आयोजन पंपर  
येथे करणेस तसेच याअंतगत संबंिधतांचे मानधन, काय म िस द  बॅनर, ले स, मा यवर 
चाहपान, भोजन यव था इ. साठ  थेट प दतीने येणा-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 -  ३६४५     वषय मांक - ३७ 

दनांक – १३/११/२०१८     

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

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

       मा. थायी सिमती ठराव .३१०२ द.२९/०८/२०१८ म ये खालील माणे दु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. "दुगमहष  ी. मोद मांडे यांचे गड क ले महारा ाचे हे पु तक 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव वाचनालये/ ंथालये तसेच मनपा मा यिमक 
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शाळांक रता येक २ पु तके मराठ  देशा फांऊंडेशन, वाकड पुण"े या ऐवजी "दुगमहष  ी. मोद 
मांडे यांचे गड क ले महारा ाचे हे पु तक पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव वाचनालये/ 
ंथालये तसेच मनपा ाथिमक व मा यिमक शाळांक रता येक २ पु तके मराठ  देशा 

फांऊंडेशन, वाकड पुण"े असा मजकूर समा व  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 -  ३६४६     वषय मांक - ३८ 

दनांक – १३/११/२०१८     

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

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

  मा. थायी सिमती ठराव .३५५८ द.३०/१०/२०१८ म ये खालील माणे दु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. " ा. रामकृ ण मोरे े ागृहातील कॅ ट न जोशी बंधु केटरस, 
िचंचवड यांचे ऐवजी युिनक केटरस, िचंचवड सं थेला उपसंचालक नगररचना ठरवतील या भाडे 
दराने ११ म हने कालावधीसाठ  भाडेकराराने देणेस 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 -  ३६४७     वषय मांक - ३९ 

दनांक – १३/११/२०१८     

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

       मा. थायी सिमती ठराव .३६०१ द.०५/११/२०१८ र  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 -  ३६४८     वषय मांक - ४० 

दनांक – १३/११/२०१८     

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा. वकास डोळस याचंा ताव -  

       द.२०/११/२०१८ रोजी मा.महापािलका सभा अस याने द.२०/११/२०१८ ची मा. थायी 
सिमतीची सभा द.२२/११/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

   
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/१४५१/२०१८ 

दनांक - १३/११/२०१८   
 

                                                            
                                                             (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                            नगरसिचव   
                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.                                                                            
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( . व.मुका/५/का व/५२१/२०१८ द.०१/११/२०१८ वषय .१८ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/७८६/२०१८ द.०२/११/२०१८ वषय .२५ चे लगत) 
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( .जिन/२/का व/१८५५/२०१८ द.१३/११/२०१८ वषय .३४ चे लगत) 

 
 


