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

कायप का मांक – १५४ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ०१/०१/२०२०                       वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.०१/०१/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते.                       

१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.च धे आरती सुरेश 

१०. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 

११. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१२. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१३. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

       या िशवाय मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास जगतापü -  

नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.पवार – 
उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , 
मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.दांगट – 
.सहा यक आयु , मा.पाट ल - ाचाय, औ. .क , मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक), 

मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.च हाण, मा.जुंधारे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , 
मा.भोसले, मा.घुबे, मा.धानोरकर, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.रामगुडे - कायकार  अिभयंता, 
मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.बहुरे – शासन अिधकार , मा.गोफणे – आरो य 
अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

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

       सीएमई दापोड  येथे पुल बांधणी सरावावेळ  अपघात होऊन िभवा खंडू वाघमोडे व संजीवन 
पी.के. या जवानांचे झालेले िनधन तसेच जयिसंग अ पासाहेब जगताप यांचे नुकतेच िनधन झालेले 
अस याने आज या मा. थायी सिमती सभेम ये यांना दांजली वाहून आजची सभा बुधवार दनांक 
०८/०१/२०१९ रोजी दुपार  २.१५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
 

---------- 
 

सभापती - बुधवार दनांक ०८/०१/२०१९ रोजी दुपार  २.१५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत 

         आहे. 
 
 

          (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १५४ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक ०१/०१/२०२० ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – ०८/०१/२०२०                       वेळ – दुपार  ०२.१५ वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०१/०१/२०२० ची तहकूब 
सभा बुधवार द.०८/०१/२०२० रोजी दुपार  ०२.१५ वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. 
सद य उप थत होते.  
                      

१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.खानोलकर ा महेश 

८. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 

९. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१०. मा.लांडगे राज  कसनराव 

११. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१२. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 
       या िशवाय मा.पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – 
मु य लेखा प र क, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – 
मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर – 
सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, 
मा.बोदडे, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल - ाचाय, 
औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मुंढे – .िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, 
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मा.घुबे, मा.पवार, मा.सेठ या, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.रामगुडे - कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.दगडे – पशु वै क य अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.बहुरे, मा.आगळे, 
मा.मेमाणे – शासन अिधकार , मा.पांडे – .अित.कायदा स लागार, मा.गोफणे – आरो य अिधकार , 
मा.माने – लेखािधकार  पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
ठराव मांक - ६२४५      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य BRTS 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ BRTS/६४४/२०१९, द.३०/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/3/2019-20 अ वये देहु आळंद  या ३०.०० मी. ड .पी. 
र याचे थाप य वषयक दु तीचे कामे करणेकामी मे.एस ड  द डकर िन.र. .62,30,637/- (अ र  

र. .बास  लाख तीस हजार सहाशे सदतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .61,71,001/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .61,71,001/- पे ा 26.71% कमी हणजेच र. .45,22,727/- + रॉय ट  चाजस र. .41,936/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .17,700/- = एकुण र. .45,82,363/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

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

ठराव मांक - ६२४६      वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .मभां/६/का व/५२५/२०१९, द.११/१२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागासाठ  आव यक व वध एलईड  फ टंग 
ाई हर सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .2/2019-20 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 

माग वणेत आले होते. सदर िन वदे अ वये एकुण तीन िन वदा ा  झा या. यापैक  ा  लघु म 
िन वदाकार मे.यश इले ो लाईन यांचे बाब .2 चे ा  लघु म दर र. .5,57,600/- हे अंदाजप क य 

दर र. .9,76,800/-पे ा -42.92% ने कमी आहेत. तसेच, मे. ोनटेक पॉवर सो युशन यांचे बाब .1 चे 
ा  लघु म दर र. .1,92,800/- हे अंदाजप क य दर र. .3,43,600/- पे ा -43.89% ने कमी आहेत 

व बाब .3 चे ा  लघु म दर र. .7,71,200/- हे अंदाजप क य दर र. .15,67,200/- पे ा -50.79% 
ने कमी आहेत व  बाब .4 चे ा  लघु म दर र. .9,59,200/- हे अंदाजप क य दर र. .19,15,200/- 
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पे ा -49.92% ने कमी आहेत व बाब .5 चे ा  लघु म दर र. .5,64,480/- हे अंदाजप क य दर 

र. .11,32,800/- पे ा -50.17% ने कमी आहेत. या माणे ा  लघु म बाब .1, 3, 4 व 5 एकुण 04 
बाबी सा ह याचे एकुण दर लघु म र. .24,87,680/- हे अंदाजप क य दर र. .49,58,800/- पे ा -
49.83% ने कमी आहेत. यानुसार एकुण बाब .1 ते 5 माणे एकुण 05 बाबी सा ह याचे एकुण ा  
लघु म दर र. .30,45,280/- हे अंदाजप क य दर र. .59,35,600/- पे ा -48.69% ने कमी  अस याने 
सदर दर वकृती क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी 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 - ६२४७      वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/४/का व/३९५/२०१९, द.१०/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .११-०१/२०१९-२०२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत वाय.सी.एम.एच. णालयाम ये ओट स उ पाद त िल टची ैवा षक प दतीने देखभाल 

दु ती करणे (सन २०१९ ते २०२२ पयत) मे.चैत य इले कल ए ड िस ह ल लेबर कॉ ॅ टर  िन वदा 
र. .३०,३४,०४३/- (अ र  र. .तीस लाख चौतीस हजार ेचाळ स फ ) पे ा -२.८०% कमी या ठेकेदाराकडून 

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

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

ठराव मांक - ६२४८      वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .मभां/५/का व/११५८/२०१९, द.१७/१२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड मनपा या व वध वभागांना आव यक कॅनॉन कंपनीचे व वध टोनस खरेद  
करणेकामी क  शासना या GeM पोटलवर ल िस द केलेली िन वदा GeM Bid 

No.GEM/2019/B/352655 अ वये लघु म दर ा  िन वदाधारक मे. याटॆक सो युश स (पुणे) ा.िल., 
पुणे यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेली िन वदा एकूण र. .३०,४६,५२६/- लघु म ा  झालेली 
असुन वकृत कर यात आलेली  आहे. यानुसार मनपा या व वध वभागांना आव यक कॅनॉन 

कंपनीचे व वध टोनस मे. याटॆक सो युश स (पुणे) ा.िल., पुणे  यांचेकडून यांनी सादर केले या 
दरानुसार करारनामा क न खरेद   करणेस व सदर टोनस खरेद साठ  होणारा खच एकूण 
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र. .३०,४६,५२६/- (अ र  र. .तीस लाख शेहेचाळ स हजार पाचशे स वीस फ ) ला मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६२४९      वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/६०८/२०१९, द.१८/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं थे या ा टसमन मेकॅिनकल 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 .22/2019-20 नुसार मे.िनिमती इं जिनअ रंग 
कॉप रेशन, पुणे 18 यांचे पये 2,78,49,900/- (अ र  पये दोन कोट  अ याह र लाख एकूणप नास 
हजार नऊशे फ ) हे लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. 
यानुसार मे.िनिमती इं जिनअ रंग कॉप रेशन, पुणे 18 यांचेबरोबर 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 - ६२५०      वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राहुल कलाटे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/६०७/२०१९, द.१८/१२/२०१९ 

       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं थे या रे जरेशन & 

               एयर कंड शिनंग   मेकॅिनक या यवसायाक रता आव यक टु स कट, इ वपमट 

              व मिशनर  सा ह य खरेद बाबत... 
वषय मांक ०६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ६२५१      वषय मांक – ०७ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – आरो य मु य 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .आमुका/३/का व/७४५/२०१९, द.१०/१२/२०१९ 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयामाफत ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, 
िचंचवड इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 
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ठेकेदारांकडून अ याधुिनक उपकरणे/ साधने, रसायने व मनु यबळाचा तसेच यांिञक प दतीचा वापर 
क न दैनं दन साफसफाई व छता करणेकामीची िन.नो. .०१/२०१९-२० द.०५/०७/२०१९ रोजी 
िस द क न ई-िन वदा माग व यात आले या हो या. सदर कामासाठ  िन वदेतील अट  व शत नुसार 

तसेच अट क.९ नुसार मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचे 
इतर िन वदाधारकांपे ा कमान वेतन दर, मशीन व साफसफाई सा ह य असा लघु म दर सादर 
केलेला आहे. सदर सं थेने िन वदा अंदाजपञक य र. .८४,०७,१९७/- या वर र. .६७,५०,९७८.३९ 
(वजा) इतका कमी दर सादर केलेला आहे. सदरचा दर हा िन वदा अंदाजपञक य  रकमेपे ा -
१९.७०% ने कमी सादर केलेले आहेत. सबब, मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया. यांनी कमान वेतन दर र. .६२,०५,१२९.४४ तसेच मशीन, साफसफाई 
सा ह यासाठ  व इतर खच याक रता र. .५,४५,८४८.९५ (मशीन, साफसफाई सा ह य व इतर खच 
याम ये कोणतीह  दरवाढ नाह .) असे एकूण र. .६७,५०,९७८.३९ लघु म दर वीकृत करणेस, व काम 
सु  के या या दनांका पासून २ वष कालावधीक रता ठेकेदार हणून नेमणूक क न याकामी 
यां याशी आव यक अट  व शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणेस व महारा  शासनामाफत 
कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा करणेस तसेच य  
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ६२५२      वषय मांक – ०८ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३०८/२०१९, द.२०/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/42/2019-20 अ वये वॉड .४ मधील बोपखेल 
येथील बहुउ ेशीय इमारतीचा व तार करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी (फेज-२)  मे. ह .ए.झ बाडे 
िन.र. .81,37,430/- (अ र  र. .ऐ याऐंशी लाख सदोतीस हजार चारशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .80,95,969/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .80,95,969/- पे ा 12.50% कमी हणजेच र. .70,83,973/- + 
रॉय ट  चाजस र. .19,861/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .21,600/- = एकुण र. .71,25,434/- 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. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ६२५३      वषय मांक – ०९ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/५६५/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/03/2019-20 अ वये भाग .२५ 
ताथवडे व भागातील इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .63,31,861/- (अ र  र. . ेस  लाख एकतीस हजार आठशे एकस  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,61,048/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,61,048/- पे ा 32.04% कमी हणजेच 
र. .42,55,008/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण 
र. .43,25,821/- 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 - ६२५४      वषय मांक – १० 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/५६४/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/33/01/2019-20 अ वये भाग .२५ 
वाकड येथील द  मंद र र याचे डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .54,85,299/- 

(अ र  र. .चौप न लाख पं याऐंशी हजार दोनशे न या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .54,14,486/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .54,14,486/- पे ा 32.04% कमी हणजेच र. .36,79,685/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .37,50,498/- 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 
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आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६२५५      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/६७९/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/21/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली येथील 
धमराजनगर व बगव ती म ये व वध वा ह यासाठ  खोदलेले र ते मजबुतीकरण क न डांबर करण 
करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .74,95,031/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख पं या नव हजार 
एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,69,341/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,69,341/- पे ा 32.31% 
कमी हणजेच र. .50,55,997/- + रॉय ट  चाजस र. .13,240/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,450/- 

= एकुण र. .50,81,687/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

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

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

ठराव मांक - ६२५६      वषय मांक – १२ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/६८३/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/27/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली येथील 
साने चौक ते िशवरकर चौक र याचे हाँटिम स प तीने डांबर करण कऱणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .1,43,06,917/- (अ र  र. . एक कोट  ेचाळ स लाख सहा हजार नऊशे सतरा  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,41,88,147/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,41,88,147/- पे ा 33.03% कमी हणजेच 

र. .95,01,802/- + रॉय ट  चाजस र. .57,070/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण 

र. .96,20,572/- 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 
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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 - ६२५७      वषय मांक – १३ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/६८७/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/28/2019-20 अ वये भाग .११ मधील 
वेणीनगर ते कुदळवाड  चौक पाईन र याचे डांबर करण करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 

मे.साई भा क शन िन.र. .1,49,94,895/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख चौ-या नव 
हजार आठशे पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,31,429/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,31,429/- 

पे ा 33.03% कमी हणजेच र. .99,99,578/- + रॉय ट  चाजस र. .1,767/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .61,700/- = एकुण र. .1,00,63,045/- 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 - ६२५८      वषय मांक – १४ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – ब भाग व ुत 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . व/ब /जा/२०६/२०१९, द.२७/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड शहरातील रावेत येथील भाग .१६ मधील भ डवे कॉनर चौकातील अडथ याचा व 

धोकादायक २२० के. ह . मनोरा थलांतर त करणेकामी स लागार हणून काम करणेसाठ  मे.वै णवी 
इले कल  क स ट ट पंपर  पुणे ४११०१८ यांना ०.७९% (िन वदा पुव ०.५% व िन वदा प ात ०.२९%) या 
दराने िनयु  करणेकामी मा यता देणेस तसेच सदरचे कामा कर ता याचे फ अदायगी ह  या या कामां या 
तरतुद त करणेस व मे.वै णवी क स ट ट यांची वर ल कामांकर ता स लागार नेमणुक करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ६२५९      वषय मांक – १५ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१५/४२१/२०१९, द.१३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        ज हािधकार  कायालय, पुणे यांचेकड ल आदेश .पमह/का व/३९४/२००७ 
द.१५/०३/२००७ चे आदेशा वये ज हािधकार  कायालय, पुणे यांनी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ीत भूखंड आर ण .१२७, १३०, १३७, १३८, ११८, 
१२५, १२६, १२८, १२९ व िस.सं.नं.२३७४ मधील मोकळ  जागा महानगरपािलकेस ह ततांतर त करणेचे 
आदेश दलेला असून सदरचे आदेशाम ये नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना जागेचा ताबा 
देणेकामी तहिसलदार हवेली यांचेशी संपक साधून सदर जागेची मोजणी क न ावी असे िनदश दलेले 
आहेत. यास अनुस न उपरो  इकड ल प  .नर व/का व/१५/२६४/२०१९ द.०२/०८/२०१९ अ वये 

या वभागाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील 

महानगरपािलकेस ह तांतर त झाले या आर ीत भूखंड  (आर ण .१२७, १३०, १३७, १३८, ११८, १२५, १२६, 

१२८, १२९ व िस.स.नं. २३७४ मिधल मोकळ  जागा )  यांची मोजणी क न देणेची मागणी केलेली होती. यास 

अनुस न नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचेकड ल प  .न.भू.अ/भू.मो./ पंपर  
िचंचवड/आ. .३६९४/१७९६/ २०१९ द.१३/११/२०१९ अ वये मौजे पंपर  वाघेरे, ता. हवेली येथील जागेची 
मोजणी करणे अंतगत नगरभूमापन कायालयाकड ल अिभलेखानुसार मौजे पंपर  वाघेरे, ता. हवेली येिथल 

स.नं. १५, १६, १७ व १८, तसेच िस.स.नं. २३७४, ४६६३, २५४७, २५४३, ४६३५, ३९२४ ची मोजणी करणेबाबत 

तातड  मोजणी फ  र. .४,७४,०००/- होत अस याचे कळ वलेले आहे.  नगर भूमापन अिधकार , पंपर  

िचंचवड यांनी कळ वलेली तातड  मोजणी फ  र. .४,७४,०००/-  या वभागास अदा करणे आव यक आहे. 

यासाठ  मौजे पंपर  वाघेरे, ता. हवेली येिथल स.नं.१५, १६, १७ व १८, तसेच िस.स.नं. २३७४, ४६६३, २५४७, 

२५४३, ४६३५, ३९२४ ची मोजणी करणेकामी येणा-या तातड  मोजणी फ  र. .४,७४,०००/- (अ र  र. .चार 
लाख चौ-याह र हजार फ )  चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६२६०      वषय मांक – १६ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/११००/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/16/2019-20 अ वये भाग .२० येथील 
महा मा फुलेनगरचा उव रत नाला वकिसत करणेकामी मे.ड .जे. ए टर ायझेस िन.र. .37,48,608/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार सहाशे आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .36,60,356/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
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ठेकेदाराकडून र. .36,60,356/- पे ा 34.51% कमी हणजेच र. .23,97,167/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42,402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .24,85,419/- 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 - ६२६१      वषय मांक – १७ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१०९७/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/35/2019-20 अ वये भाग .८ अंतगत येणारे 
इ े ीय कायालयाम ये फिनचर वषयक व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.लाल दप 
क शन िन.र. .68,25,000/- (अ र  र. .अडुस  लाख पंचवीस हजार फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,69,921/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,69,921/- पे ा 26.10% कमी हणजेच र. .50,02,972/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,979/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण र. .50,58,051/- 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 - ६२६२      वषय मांक – १८ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१०९६/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/36/2019-20 अ वये भाग .९ मधील चौकांचे 
सुशोिभकरण करणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन िन.र. .78,74,967/- 

(अ र  र. .अ ठयाहतर लाख चौ-याह र हजार नऊशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
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टे ट ंग चाजस वगळून र. .78,12,524/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .78,12,524/- पे ा 26.1% कमी हणजेच र. .57,73,455/- + रॉय ट  चाजस 
र. .17,243/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,200/- = एकुण र. .58,35,898/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

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

ठराव मांक - ६२६३      वषय मांक – १९ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/१०९५/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/34/2019-20 अ वये भाग .९ मधील 
हेडगेवार  मैदानवर लॉन लावणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन 
िन.र. .52,49,896/- (अ र  र. .बाव न लाख एकोणप नास हजार आठशे शहा नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .51,87,326/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .51,87,326/- पे ा 29.71% कमी हणजेच 

र. .36,46,171/- + रॉय ट  चाजस र. .9,470/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण 
र. .37,08,741/- 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 - ६२६४      वषय मांक – २० 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१२६८/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/2/2019-20 अ वये िचंचवड मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग .१० मधील व ानगर, द नगर प रसर व इतर ठकाणी आव यकतेनुसार 
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जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.िशवांक क शन िन.र. .44,99,993/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .44,83,271/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,8,3271/- पे ा 22% कमी हणजेच र. .34,96,951/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,722/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,13,673/- 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 - ६२६५      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत इ े ीय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ ेका/ व/का व/४६५/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात इ े ीय कायालयाअंतगत तावात नमूद  कामांचा 
अंदाजप कात समावेश करणेत आलेला आहे. सदर कामां या अंदाजप कास महापािलका सभा ठराव 
.४१८, द.१५-०६-२०१९ अ वये मा यता देणेत आली असुन, मा.आयु  यांनी सदर कामां या 

नावासमोर दश वणेत आले या अंदाजप क य र कमेस द.१८-०६-२०१९ चे आदेशा वये शासक य 

मा यता देणेत आली अस याने ठरावा या अंमलबजावणीस मा यता दली आहे. सदर मंजुर 
अंदाजप कातील थाप य क पाअंतगत व ुत वषयक कामे इ भाग या लेखािशषावर ल तावात 
नमूद याद तील कामांना केले या तरतुद  अप-ुया असलेने दड पट या मयादेत िन वदा काढणे श य 
होत नाह . स  प र थतीत कामाची अंदाजप के तयार करणेत आली आहेत, परंतु सदर कामां या 
िन वदा काढणेकामी पुरे या तरतुद ची आव यकता आहे. सदर तरतुद वग करण थाप य 

क पाअंतगत व ुत वषयक कामे इ भाग या लेखािशषावर ल िनयोजीत पंरतु पुढ ल वषाम ये 
िनयोजन असले या कामा या व र  होणा-या कामा या तरतुद मधुन करणेचे िनयोजन आहे. यासाठ  

तावात नमूद माणे वाढ/घट त यानुसार तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट 
र. .७,४०,८२,७००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ६२६६      वषय मांक – २२ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२५५/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 9) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६२६७      वषय मांक – २३ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२५६/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

         मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/1/2019-20 अ वये ब भागातंगत व वध 
ठकाणी ये  नाग रकांसाठ  थाप य वषयक सोयी सु वधा पुर वणेकामी मे.एस. ह .सातपुते 
डे हलपस अ ड ब डस िन.र. .59,99,247/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख नौ यानौ हजार दोनशे 

स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,26,886/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,26,886/- पे ा 30.33% 

कमी हणजेच र. .41,29,261/- + रॉय ट  चाजस र. .44,461/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,900/- 

= एकुण र. .42,01,622/- 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 - ६२६८      वषय माकं – २४ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – पाणी पुरवठा मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/११६९/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .2/108/2019-20 अ वये से टर २३ िनगड  
येथीलजलशु करण क ातील र याचे डांबर करण करणे व प रसरातील सुशोभीकरण करणे व इतर 
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अनुषंिगक कामे करणेकामी ( करकोळ देखभाल दु ती) मे.एल.के.एस.स हयस  िन.र. .37,43,334/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख ेचाळ स हजार तीनशे चवतीस     फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंगचाजस वगळून र. .37,09,513/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,09,513/- पे ा 22.99% कमी हणजेचर. .28,56,696/- + रॉय ट  चाजस 
र. .33,821/- मटे रयल टे ट ंग चाजसर. .0/- = एकुण र. .28,90,517/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार विन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदाअट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रतकेले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाचीर कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामाक 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 - ६२६९      वषय मांक – २५ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/१२५७/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/157/2019-20 अ वये भाग .३० मधील 
फुगेवाड  वाखारे चाळ, महादेव मं दर प रसर, संजयनगर झोपडप ट   व उव रत प रसरातील आव यक 
या ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.रवी एंटर ायजेस िन.र. .59,99,975/- 

(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,73,226/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,73,226/- पे ा 24.66% कमी हणजेच र. .45,00,228/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,749/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .45,26,977/- 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 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 - ६२७०      वषय मांक – २६ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/१२५८/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 
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       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/159/2019-20 अ वये भाग .३० मधील 
कासारवाड  येथील शा ीनगर, िशंदे चाळ प रसर, पाटणेचाळ,  केशवनगर प रसर, हराबाई लांडगे 
झोपडप ट ,व उव रत प रसरातील  आव यक या ठकाणी जलिन:सारण निलकांम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.र व एंटर ायजेस िन.र. .59,99,981/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार 
नऊशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,73,244/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,73,244/- पे ा 25.2% 
कमी हणजेच र. .44,67,987/- + रॉय ट  चाजस र. .26,737/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .44,94,724/- 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 - ६२७१      वषय मांक – २७ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/१२५९/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/156/2019-20 अ वये भाग .३० दापोड  
मधील िस दाथनगर, काची चाळ, गुलाबनगर,  आ ार वटभ ट ,  जय भीमनगर, आदश कॉलनी व  

महा मा फुलेनगर झोपडप ट  प रसरात आव यक या ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.रवी एंटर ायजेस िन.र. .59,99,953/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार 
नऊशे ञेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,73,391/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,73,391/- पे ा 25.99% 
कमी हणजेच र. .44,20,907/- + रॉय ट  चाजस र. .26,562/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .44,47,469/- 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 - ६२७२      वषय मांक – २८ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/१२६०/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/160/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३० मधील प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .59,99,969/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार 
नऊशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,73,143/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,73,143/- पे ा 26.99% 
कमी हणजेच र. .43,60,992/- + रॉय ट  चाजस र. .26,826/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .43,87,818/- 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 - ६२७३      वषय मांक – २९ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/१२६१/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/165/2019-20 अ वये भाग .३२ जुनी 
सांगवी कृ णानगर व उवर त प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.राहूल 
क शन िन.र. .59,99,992/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे या नव फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,849/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,849/- पे ा 22.24% कमी हणजेच 
र. .46,46,043/- + रॉय ट  चाजस र. .25,143/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .46,71,186/- 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 
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पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६२७४      वषय मांक – ३० 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य ग मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/५७२/२०१९, द.२३/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/51/03/2019-20 अ वये . .२३ मधील 
पा याची टाक  ते बी.आर.ट .एस. पयत या र यांचे काँ ट करण करणेकामी (सन २०१९-२० साठ ) 
मे.एस.एस.साठे िन.र. .4,16,33,436/- (अ र  र. .चार कोट  सोळा लाख तेहतीस हजार चारशे छ ीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,03,82,125/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,03,82,125/- पे ा 17.25% कमी 
हणजेच र. .3,34,16,208/- + रॉय ट  चाजस र. .11,51,261/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,00,050/- = एकुण र. .3,46,67,519/- 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 - ६२७५      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१०१५/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .HO/EZ/6/53/2019-20 अ वये भाग .३ 
चो वसावाड  येथील स ह . १५ ते चह ली प. .९४० पयतचा १८ मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणेकामी एकुण लांबी - २०४० मीटर  मे.शांती इले क स ्  िन.र. .1,73,01,145/- (अ र  र. .एक 
कोट  याअ र लाख एक हजार एकशे पं चेचाळ स फ )  पे ा 20.78% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .1,37,05,967/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
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होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६२७६      वषय मांक – ३२ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१०१३/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

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

        मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.   HO/EZ/6/51/2019-20 अ वये भाग .३ मोशी 
आळंद  र ता ते डुडुळगाव गावठाणा पयतचा १८ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी एकुण लांबी - 
१७०० मीटर  मे.शांती इले क स ्िन.र. .2,13,45,556/- (अ र  र. .दोन कोट  तेरा लाख पं चेचाळ स 

हजार पाचशे छ पन फ )  पे ा 20.78% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,69,09,949/-

  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेकर ता मंजूर कामी 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 - ६२७७      वषय मांक – ३३ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१०१४/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

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

        मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .HO/EZ/6/54/2019-20 अ वये भाग .३ चह ली 
येथील चह ली मु य र ता (आझादनगर) ते काळजेवाड  पयतचा १८ मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणेकामी एकुण लांबी १५५० मीटर मे.शांती इले क स ्  िन.र. .1,28,91,192/- (अ र  र. .एक 
कोट  अ ठावीस लाख ए या नव हजार एकशे या नव फ )  पे ा 19.78% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .1,03,41,314/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी 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 - ६२७८      वषय मांक – ३४ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/६८४/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

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

        मनपा या व ुत वभागाकड ल  (िन वदा .१०/१३-२०१९-२०) अ वये . .२६ वशालनगर 
वाघजाई हॉटेल पासून क पटे चौक पयत कॉ ं टचा र ता करणे (२४ मी.ड .पी र ता) या कामांतगत 
व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.शांती इले क स िन.र. .१,४९,२६,६५२/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणप नास लाख सहवीस हजार सहाशे बाव न फ ) पे ा २१.७८% 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 माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ६२७९      वषय मांक – ३५ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/६८५/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

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

        मनपा या व ुत वभागाकड ल  (िन वदा .६/२५-२०१९-२०) अ वये पंपळे गुरव भाग 
.२९ मधील कॉ ं टचे र ते वकसीत करणे या कामांतगत व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.वैभवी 

इले कल काप रेशन िन.र. .२,०७,७२,४५९/- (अ र  र. .दोन कोट  सात लाख बहा र हजार चारशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा २०.७९ %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 माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६२८०      वषय मांक – ३६ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.राहुल कलाटे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/६८६/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल  (िन वदा .६/२२-२०१९-२०) अ वये भाग .२५ मधील 
भुजबळ व ती ते वाकड व ती पयतचा र ता वकसीत करणे या कामांतंगत व ुत वषयक कामे 
करणेकामी मे.शांती इले क स िन.र. .३,०७,८१,०५४/- (अ र  र. .तीन कोट  सात लाख ऐकाऐशी 
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हजार चौप न फ ) पे ा १९.७८% 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 माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६२८१      वषय मांक – ३७ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१०१२/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .HO/EZ/6/52/2019-20 अ वये भाग .६ येथील 
मोशी-आळंद  र ता - गायरान र ता - कुदळे व ती - आर ण .१/१२४ ते आळंद  र ता वकसीत 
करणे या कामातील व ुत वषक कामे करणेकामी    (गट .३६३ ते २५१) एकुण लांबी - १९८० 
मीटर मे.शांती इले क स ् िन.र. .2,47,17,076/- (अ र  र. . दोन कोट  स ेचाळ स लाख सतरा 
हजार पाचशे शहा र फ ) पे ा 19.78% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,98,28,038/-

  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेकर ता मंजूर कामी 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 - ६२८२      वषय मांक – ३८ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – आयट आय मोरवाड  
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ सं/४/का व/११८८/२०१९, द.२१/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता 
मा.अित.आयु सो. यांचेकड ल आदेश मांक औ स/ं०४/का व/६२२/२०१९, द.१७/०६/२०१९ अ वये 
खालील कमचा-यांना द.०७/०६/२०१९ ते द.०६/१२/२०१९ या सहा म हने कालावधीसाठ  एक त 
मानधनावर ता पुर या व पात एक त र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) नेमणूक 
दे यात आलेली आहे. मा.आयु  यांचेकड ल द.०९/१२/२०१९ रोजीचा मा य तावानुसार 

.औ सं/०४/का व/१११६/२०१९, द.०९/१२/२०१९ या आदेशा वये आदेशाचे दनांकापासून एक त 
मानधनात र. .५,०००/- वाढ क न एकूण एक त मानधन र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार 
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फ ) करणेस मा यता दलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.०६/१२/२०१९ रोजी संपु ात येत आहे. 

खाली नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मे.उ च 

यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे 

आदेशानुसार मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 

         प  अ 
                           

 

 

 

        

 

 

 

 

उपरो  अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका 
.२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे यां या आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा 

स लागार यां या अिभ ायानुसार द.०७/१२/२०१९ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून द.०८/१२/२०१९ 
रोजी सा ा हक सु ट  अस याने द.०९/१२/२०१९ ते द.०८/०६/२०२० पयत एकूण एक त मानधन 
र. .३०,०००/- (अ र  र. . तीस हजार फ ) सहा म हने कालावधीकर ता हंगामी िनयु  देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - ६२८३      वषय मांक – ३९ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/११/का व/१८५/२०१९, 
       द.२६/१२/२०१९ 

       मा. मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

       महारा  शासनामाफत काया वीत असेलेली National Informatics Centre (NIC) यांचेकड ल ई-
िन वदा (e-Procurement) णालीत कामकाज करणेसाठ  व वध वभागातील अिधकार  / कमचार  
यांना आव यक असणार  Digital Signature Dongle (key) Class- II, signing and encryption 

(Certificate  2 year validity with USB token)खरेद कामी मनपा संकेत थळावर कोटेशन नोट स . 

अनु. . नाव पदनाम 

१ ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी. दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती. बोरसे वृ ंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 
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०४/२०१९-२० द. २६ जुलै २०१९ रोजी िस  क न पुरवठा धारकांकडुन िसलबंद िलफा यात दरप के 
माग वणेत आलेली होती. सदर कामकाजासाठ  एकूण ३ सं थानी कोटेशन ारे दर सादर केलेले होते.  
ा  कोटशन दरा पैक  लघु म दर धारक मे. डझायर ा फ स यांचे दोन वष कालावधीत १६५ नग  

Digital Signature Dongle (key)उपल ध क न देणे कर ता र. . २,९१,२७२/- असे दर ा  झाले असून 
ते अंदाजप क य दरांपे ा ०.२६% दरांनी कमी आहेत.  ा  लघु म दरांचा वचार करता र. . 
२,९१,२७२/- सव करांसह त इतका खच अपे त आहे. यानुसार संबिधतांना आदेश . 
मात व/११/का व/११८/२०१९ द. ०५ ऑग ट २०१९ अ वये कामकाज आदेश िनगत करणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६२८४      वषय मांक – ४० 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र क 
सूचक – मा.झामाबाई बारण ्     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/१४०/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

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

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे नो हबर २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१४०/२०१९ द.२४/१२/२०१९ अ वये पाठ वलेला अहवालाचे अवलोकन करणेत येत 

आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६२८५      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य क े ीय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ था/ . .९/२५३/२०१९, द.२६/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       भाग .९ येथे २४ िसटचे सावजीनीक सुलभ शौचालय व वॉचमॅन वॉटर बांधणे. (पैसे दया व वापरा 
त वावर)  याकामासाठ  भाग .९ म ये १) नुरमोह ला व २) आर ण .६६ बस थानक जवळ या जागे 

जवळ दोन न वन सावजिनक व छतागृहे बांधणेबाबत मा.राहूल भोसले यांनी यांचेकड ल प  

द.२९/११/२०१९ रोजी या प ा वये मागणी केलेली आहे. तसेच मा. े ीय अिधकार  यांनी यांचे कड ल प  

.क े/का व/१३६९/२०१९ द.१०/१२/२०१९ अ वये वर ल दो ह  ठकाणी मे.सुलभ इंटरनँशनल सोशल स हस 

आँगनायझेशन मुंबई या सं थे कडून (पैसे ा व वापरा) या त वावर न वन व छतागृहे बाधून घेणेस हरकत 

नाह . असे कळ वले आहे यानुसार वर ल माणे मा. नगरसद य व े ीय कायालय यांची मागणी अस याचे 

प  होत आहे.  येक ठकाणी पु षांसाठ  आव यकते माणे  संडास, मुता-या व ीयांसाठ  संडास व 

अ यसाठ  संडास तसेच एक केअर टेकर खोली  अशा कारची एकूण २ ठकाणी व छतागृह बांधणेचा 
अंदाजप कात समावेश करणेत आला आहे.  म.न.पा. माफत िन वदा प तीने व छतागृहाचे काम पुण 
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के यानंतर व छता वषयक देखभालीची यव था आरो य वभागामाफत कर यात येते परंतु या कामासाठ  

येक दवसासाठ  पुणवेळ कमचार  नेम यात येत नाह . सदर ठकाणी नाग रकांमाफत पा याचा पुरेसा 
वापर होत नस याने, व छतागृहे अ व छ राहतात. प रणामी नाग रक उघ यावर मलमु  वसजन करतात 

यामुळे रोगराईचा ादुभाव होतो. क  शासना या व छ भारत अिभयानाअंतगत देखील सावजिनक 

व छता गृह बांधणे व काय म प तीने सु थतीत ठेवणे आव यक आहे. सदरचे अंदाजप क रा य तर य 

एस एस आर सन २०१८-१९ नुसार तयार करणेत आले आहे. महारा  शासन िनयोजन वभाग, यांचे कड ल 

शासन िनणय .ती े व-२०१२/ . .८५/का-१४४४ मं ालय मंबई ३२, द.३० ए ल २०१३ अ वये मे.सुलभ 

इंटरनँशनल सोशल स हस आँगनायझेशन  सं थे कर ता वना िन वदा त वावर बाजार भावापे ा १५% 

अिधक अंमलबजावणी चाजस देणेत यावेत असा शासन िनणय आहे.  तसेच मा.सह सिचव, पाणीपुरवठा व 

व छता वभाग, यांचे कड ल प  जावक .संक ण २००४/सं. .१८४/पापू २१ मं ालय मुंबई ३२ द.१ जुन 

२००४  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पर सरात व छता गृहांची कामे मे.सुलभ इंटरनँशनल सोशल स हस 

आँगनायझेशन, मुंबई यांना िन वदा न माग वता व म.न.पा. िनधीतून क न घेणेस परवानगी देणेत येत आहे,  

असे कळ वले आहे.  तसेच सदर कामासाठ  वक ऑडर सोबत ३०% अँड हा स व लंथ ले हल पयत काम 

झालेनंतर दुसरा ३०% अँड हा स आर.सी.सी. व वीट काम पुण झालेनंतर ३०% र कम व उवर त १०% र कम 

काम पुण झालेवर देणेत ये या-या तावास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .१,९९,९१,५०१/-  (अ र  र. .एक 
कोट  न या व लाख ए या णव हजार पाचशे एक फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ६२८६      वषय मांक – ४२ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र क 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/१४२/२०१९, द.२७/१२/२०१९ 

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

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०२.१२.२०१९  ते  द.०८.१२.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१४२/२०१९ द.२७/१२/२०१९ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६२८७      वषय मांक – ४३ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जशुक से.२३ व ुत 
सूचक – मा.राहुल कलाटे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१२४/२०१९, द.२७/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थेरगाव गावठाण, थेरगाव स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक वाकड काळाखडक 
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बु टर व पुनावळे येथील पंप हाऊसचे चालण करणेकामी (२०१८-१९) या कामास तीय मुदतवाढ द.१/१/२०२० 

पासून द.३१/१/२०२० पयत (एक म ह याक रता) मुदतवाढ व याक रता येणा-या र. .५,५१,६६४/- (अ र  

र. .पाच लाख ए काव न हजार सहाशे चौस  फ ) इत या वाढ व खचास (मुळ र. .८२,७४,९५७/- + वाढ व 

खच र. .५,५१,६६४/- एकूण खच र. .८८,२६,६२१/- इत या खचास व या माणे मे.शुभम उ ोग यांचेशी 
सुधा रत करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६२८८      वषय मांक – ४४ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जशुक से.२३ व ुत 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१२५/२०१९, द.२७/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या सांगवी गावठाण, सांगवी पी.ड य.ुड ., सांगवी स.नं.८४, पंपळे गुरव व दापोड  येथील 

शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालण करणेकामी (२०१८-१९) तीय मुदतवाढ द.१/१/२०२० पासून 

द.३१/१/२०२० पयत (एक म ह याक रता) मुदतवाढ व याक रता येणा-या र. .५,४७,९२०/- (अ र  र. .पाच 

लाख स ेचाळ स हजार नऊशे वीस फ ) इत या वाढ व खचास (मुळ र. .८२,१८,८०३/- + वाढ व खच 

र. .५,४७,९२०/- एकूण खच र. .८७,६६,७२३/- इत या खचास व या माणे मे.शुभम उ ोग यांचेशी सुधा रत 

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

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

ठराव मांक - ६२८९      वषय मांक – ४५ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जशुक से.२३ व ुत 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१२६/२०१९, द.२७/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या कृ णानगर स.नं.२२, पाट लनगर, जाधववाड , से १० व गवळ माथा येथील पंप हाऊसचे 

चालण करणेकामी (२०१८-१९) तीय मुदतवाढ द.१/१/२०२० पासून द.३१/१/२०२० पयत (एक 

म ह याक रता) मुदतवाढ व याक रता येणा-या र. .५,३२,७१६/- (अ र  र. .पाच लाख ब ीस हजार सातशे 

सोळा फ ) इत या वाढ व खचास (मुळ र. .७९,९०,७४५/- + वाढ व खच र. .५,३२,७१६/- एकूण खच 

र. .८५,२३,४६१/- इत या खचास व या माणे मे.शुभम उ ोग यांचेशी सुधा रत करारनामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ६२९०      वषय मांक – ४६ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – जशुक से.२३ व ुत 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१२७/२०१९, द.२७/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या रहाटणी स.नं.९६, लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे चालण 

करणेकामी (२०१८-१९) तीय मुदतवाढ द.१/१/२०२० पासून द.३१/१/२०२० पयत (एक म ह याक रता) 
मुदतवाढ व याक रता येणा-या र. .४,३६,४७०/- (अ र  र. .चार लाख छ ीस हजार चारशे स र फ ) 

इत या वाढ व खचास (मुळ र. .६५,४७,०४६/- + वाढ व खच र. .४,३६,४७०/- एकूण खच र. .६९,८३,५१६/- 

इत या खचास व या माणे मे.शुभम उ ोग यांचेशी सुधा रत करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ६२९१      वषय मांक – ४७ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/११०२/२०१९, द.२७/१२/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/2/2019-20 अ वये भाग .६  च पाणी वसाहत, 

महादेवनगर  प रसरात  न वन पे ह ंग लॉक व जुने लॉकची सुधारणा करणे व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.सुिमत क शन िन.र. .49,95,486/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख पं या नव हजार 

चारशे शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,85,020/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,85,020/- पे ा 19.99% कमी 
हणजेच र. .39,08,505/- + रॉय ट  चाजस र. .65,016/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,450/- = एकुण 

र. .40,18,971/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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 माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ६२९२      वषय मांक – ४८ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/      /२०१९, द.२७/१२/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/24/2019-20 अ वये भाग .१२ पीनगर तळ डे 

येथे ना याची दु ती करणे व आव यकतेनुसार नाला बांधणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 

िन.र. .74,99,283/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार दोनशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,06,192/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,06,192/- पे ा 28.77% कमी हणजेच र. .52,75,431/- + रॉय ट  चाजस 

र. .75,391/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,700/- = एकुण र. .53,68,522/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

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

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

ठराव मांक - ६२९३      वषय मांक – ४९ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – लेखा  
सूचक – मा.क णा िचंचवडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/का व/९११/२०१९, द.२६/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       थाप य फ े य कायालयाकड ल थाप य फ मु यालयाकड ल सन २०१९-२० या 
अंदाजप कातील थाप य " वशेष योजना" या लेखािशषावर ल तावात नमुद न वन कामांना अंदाजप क 

तयार करणेकामी तरतुद कमी पडत आहे यामुळे सदर कामां या िन वदा काढता येत नाह त. तसेच काह  

न वन कामा या जागा मनपा या ता यात आले या नस याने सदर कामा या िन वदा काढणे श य नाह . 

यामुळे सदर कामां या तरतुद  िन वदा काढणे श य असणा-या कामांवर वग करणे आव यक आहे. यासाठ  

तावात नमूद माणे तरतुद म ये अंतगत फेरबदलासाठ  ताव तयार केला आहे. तर  तावात नमूद 

माणे कामां या तरतुद म ये अंतगत फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .१,९१,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - ६२९४      वषय मांक – ५० 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – थाप य BRTS 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/का व/६८८/२०१९, द.२१/१०/२०१९ 

       वषय - पंपर  इं दरा गांधी रे वे उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट करणे व दु ती 
               करणेबाबत.  

वषय मांक ५० चा वचार २२/०१/२०२० या सभेत करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ६२९५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/४२३/२०१९, द.२४/१०/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

       मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१५ द.२६/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभाग आ ण मे.पुण ेिसट  कने ट डे हलपमट फाऊंडेशन यां या 
संयु  व माने महापािलके या े ीय कायालयां या ह म ये जागां या उपल धतेनुसार मनपा ह तील १८ ते ३० 

वयोगटातील युवक, युवतींसाठ  “LIGHT HOUSE” रोजगार िनिमतीचा क प राब व यास तसेच या 
क पाकर ता मुलभूत सोयी सु वधा उदा. जागा, संगणक संच इ याद  वनामु य महापािलकेमाफत उपल ध क न 

दे यास तसेच मे.पुणे िसट  कने ट डे हलपमट फाऊंडेशन यांनी या क पांतगत सहभागी होणा-या लाभाथ ना उदा. 
१८ ते ३० वयोगटातील म हला, मुले, मुली यांना मोफत िश ण देऊन रोजगार उपल ध क न दे यास व याकर ता 
आव यक मनु यबळ व अनुषंिगक खच यांनी CSR  (Corporate Social Responsibility) या मा यमातून 

उभा न क प काया वीत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सु वातीला झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन 

कायालया या प ह या मज यावर ल १० मी.X १८ मी. जागा, संगणक व अनुषंिगक बाबी इ. आव यक या मुलभूत 

सोयी सु वधा मनपामाफत मोफत उपल ध क न देउन एक “LIGHT HOUSE” क प ायोिगत त वावर सु  

कर यास व यानंतर दुस-या ट यात मनपा शाळा इमारत (जुने ड े ीय कायालय), पंपर गाव या ठकाणी तसेच 

त ंतर े ीय कायालयां या काय े ात उपल ध इमारतींमधील जागा वचारात घेऊन ट या ट याने मा.आयु  

यां या मा यतेने “LIGHT HOUSE” क प मंजूर धोरणानुसार संयु र या राब व यास व येक क प 

कमान ५ वष कालावधीकर ता सु  करणेकामी धोरण िन त कर यास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर  “LIGHT HOUSE” उप माक रता झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागा या प ह या 
मज यावर १० मी. X १८ मी. जागेऐवजी या वभागा या दुस-या मज यावर ल साधारणपणे २६०० चौ.फुट 
जागा दे यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच जागे या उपल धतेनुसार येक े ीय कायालयाचे 
काय े ात एक या माणे “LIGHT HOUSE”  उप म सु  कर यास व याक रता आव यक सु वधा 
उपल ध क न दे 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 - ६२९६      वषय मांक – ५२ 

दनांक – ०८/०१/२०२०       

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 

       मा.स मा. सद या सुजाता पालांडे व मा.साधना मळेकर यांनी ता वत केलेनुसार मा.म हला व 

बालक याण सिमती सभा ठराव .१७ द.२६/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
बालवाडयांमधील मुलांना ाथिमक िश ण वभागामाफत व वध कारची बौ दक खेळणी देणे (कपाटा 
सह त) तसेच याबाबतची संपुण शासक य कायवाह  व खेळणी वाटप ाथिमक िश ण वभागामाफत करणेस 

तसेच खरेद कामीची संपूण या म यवत  भांडार वभाग व सा ह यांची तां क तपासणी आय.ट .आय 

वभागामाफत करणेत येवून याकामी आव यक असणार  तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल 
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म हला बालक याण योजनेअंतगत असणा-या मदर तेरेसा-िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील / ाथिमक 

शाळेतील मुलां या सवागीण वकासा मक योजना या उपलेखािशषातून करणेस मा यता देणेस मा यता 
देणेची मागणी असली तर  तुत वषय आिथक मा यतेसाठ  संबंिधत वभागाने मा. थायी सिमती 
सभेसमोर फेर सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ६२९७      वषय मांक – ५३ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग - डा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित र  आयु  (२) यांचे प  . डा/४/का व/५४०/२०१९, द.२५/११/२०१९ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा. डा, कला स ह य व सां कृितक सिमती ठराव .६२ द.२७/१२/२०१९ अ वये काया य , पुना 
ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन,पुणे ४११ ००२ यांनी सन २०१९-२० म ये १) बॅडिमंटन २) 
फुटबॉल ३) लॉनटेिनस ४) हॉलीबॉल या ४ डा पधा आिथक पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत. 
या ४ डा पधाना अनु मे १) र. .४७,०००/- २) र. .२०,०००/- ३) र. .३०,०००/- ४) 
र. .२२,०००/- एकुण र. .१,१९,०००/- इतका खच असुन याम ये मैदान/कोट , पंचांचे मानधन, शट स 

कंवा चडूचा खच, वजयी व उप वजयी संघातील खेळाडंूना वैय क ब से, चषक,फोटो ाफर ई. सव 

बाबींचा समावेश आहे. यानुसार पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन यां या व वध डा 
पधाना सन २०१९-२० कर ता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य 

र. .१,१९,०००/-(अ र  र. .एक लाख एकोणीस हजार फ ) अदा करणेस व सदरचा खच डािनधी – 
वा षक पधा डा कला या लेखािशषावर खच  टाकणेस 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 - ६२९८      वषय मांक – ५४ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग - डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१८२/२०१९, द.२५/०६/२०१९ 

       वषय - मनपाची भाग मांक २० संत तुकारामनगर येथील सां कृतीक भवन यायामशाळा  
              महेशनगर जय भारत िम  मंडळ संत तुकारामनगर पंपर  या सं थेस सेवाशु क  

              त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास देणेबाबत.  
वषय मांक ५४ चा वचार ०५/०२/२०२० या सभेत करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ६२९९      वषय मांक – ५५ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग - डा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/७०३/२०१९, द.०३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा. डा, कला स ह य व सां कृितक सिमती ठराव .६५ द.२७/१२/२०१९ अ वये कु.हषवधन 

महानंद यादव याने दोहा कतार येथे झाले या १४ या अिशयाई नेमबाजी पधम ये रौ य पदक ा  

के यामुळे याला र.  १,००,०००/- (अ र  र.  एक लाख फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत 

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

---------- 
ठराव मांक - ६३००      वषय मांक – ५६ 

दनांक – ०८/०१/२०२०       

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

       मा.स मा.सद य मा.िनलेश बारणे व मा.अिभषेक बारणे यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा, कला 
स ह य व सां कृितक सिमती ठराव .६६ द.२७/१२/२०१९ अ वये कायप का .०७ मधील ठराव .४६ 

नुसार “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयांतगत एकूण ०२ सावजिनक वाचनालये 
व ०२ पधा प र ा क े कायरत आहेत. सदरचे सावजिनक वाचनालयांकर ता कथा, कांदब-या, 
ऐितहािसक संदभ ंथ, ऐितहािसक पु तके, नाटके, का य, कथा सं ह, आ मच र  आ ण इतर 
पु तके, खरेद  करणेत आली अस याने झाले या एकूण देय र. .८४,८६२ मधून सुट (-) 
र. .२०,०२२/- वजा जाता एकूण बील र. .६४,८४०/- मधून आयकर २% र. .१२९७/- वजा जाता 
एकूण िन वळ देय बल र. .६३,५४३/-(अ र  र. . येस  हजार पाचशे येचाळ स फ ) खचाचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ६३०१      वषय मांक – ५७ 

दनांक – ०८/०१/२०२०       

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

       मा.स मा.सद य मा.िनलेश बारणे व मा.अिभषेक बारणे यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा, कला 
स ह य व सां कृितक सिमती ठराव .६७ द.२७/१२/२०१९ अ वये कायप का .०७ मधील ठराव .४७ 
नुसार “ पंपर  िचंचवड महानरगपािलके या ह े ीय कायालयांतगत चाल व या जाणा-या ०२ 
सावजिनक वाचनालयांकर ता सन २०१८ या आिथक वषाकर ता वाचकां या आवड नुसार आरो य, 
मनोरंजन, पाकशा , योितषशा , अ या मक, पयटन, वनोद इ. वषयां या दवाळ  अंकांची खरेद  
करणेत आली अस याने झाले या एकूण देय बल र. .१८,३५२/- मधून आयकर २%(-) र. .३६७/- 
वजा जाता देय बील र. .१७,९८५/- (अ र  र. .सतरा हजार नऊशे पं याऐंशी फ ) अदा करणेत 
आले या खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ६३०२      वषय मांक – ५८ 

दनांक – ०८/०१/२०२०      वभाग - डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/६३१/२०१९, द.२४/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा. डा, कला स ह य व सां कृितक सिमती ठराव .६८ द.२७/१२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या वतीने, आंतरशालेय कला पधा २०१९-२० आयो जत करणेस व यानुषंगाने ले स 

बॅनर, ॉ फज व माणप  छपाई इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस  क न करणेस तसेच पधा 
आयोजनाकामी येणा-या अंदाजे खच र. .५,३८,१००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर खच 

डा िनधी मधील, म.न.पा.तफ आयो जत व वध डा पधा व डा कला सा ह य या लेखािशषावर खच  

टाकणेस, तसेच सदर पधा अनुषंगाने टेबल, खु या इ. खच थाप य वभाग, संबंिधत े य 
कायालयातून व व ुत पीकर, माईक यव था खच व ुत वभाग, संबंिधत े य कायालयातून खच  

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

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 
          (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 

सभापती 
थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक - नस/३/का व/ ६६ /२०२० 

दनांक – ०९/०१/२०२० 

                                                                                                   
(उ हास बबनराव जगताप)                                

   नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
             पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . था/िन/२-ब/का व/२५५/२०१९ द.२३/१२/२०१९ वषय .२२ चे लगत) 
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