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

कायप का मांक – १४० 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १८/०९/२०१९                                                      वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 

 
                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.१८/०९/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 
                            

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

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

१०. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

११. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१२. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१३. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

१४. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
 

        या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , 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 लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय 

– आरो य वै कय अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.द ुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.दांगट – .सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान 
अिध क, मा.पाट ल - ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( थिमक िश ण), 
मा.मुंढे - .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, 
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मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, 
मा.सेठ या, मा.वाघुंडे, मा.रामगुडे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  पशुवै क य अिधकार ,  
मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.बहुरे – शासन अिधकार , मा.गोफणे – आरो य 
अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 

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

वषय .२९)   पीएमपीएमएल सं थेस संचलनतूट व व वध कारचे पासेसपोट  दरमहा र कम 
अदा करणेबाबत. 

वषय .३०)   कचरा वरह त भाग ह  संक पना राब वणेक रता मे.जनवाणी यांना ायोिगक 
त वावर कामकाज सोप वणेबाबत. 

वषय .३१)   ACCESS AUDITOR माफत मनपा या इमारतीचे ACCESS AUDIT करणेबाबत. 
वषय .३२)   इ भागातील व वध टा यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजूर पुर वणेबाबत. 
वषय .३३)   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ 

ठेवावया या वकास कामांबाबत. 
वषय .३४)   फ े ीय कायालय अंतगत औ णक धुर करण करणेसाठ  झेन फॉग व वॅन 

फॉग मिशन ठेवून कामकाज करणेसाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे 
(दोन) र ा टे पो भा याने वाहनचालकासह घेणेबाबत.  

वषय .३५)   मनपाचे धमवीर संभाजी महाराज उ ान रहाटणी येथील लॉन नुतनीकरणाचे 
कामकाज करणेबाबत. 

वषय .३६) यशवंतराव च हाण मृती णालया या पद यु र सं थेसाठ  आव यक असणा-
या सहा यक ा यापक, मे डसीन या पदावर डॉ.द ा शेषराव जुडे यांची दरमहा 
एक त मानधनावर िनयु  करणेबाबत.  

वषय .३७)   ान संतती िनयमन श या राब वणेबाबत. 
वषय .३८) पंपर  िचंचवड मनपा या िश ण लॅब क रता आव यक संगणक संच खरेद  

करणेबाबत.   
वषय .३९)   णावा हका वभागाचे थायी अ थापना व रजा वास भ ा या लेखािशषातील 

तरतूद अ थायी आ थापना या लेखाशीषकात वग करणेबाबत.  
वषय .४०)   व छ भारत अिभयांन – व छ सव ण िलग २०२० या अंतगत हो डग ारे 

जनजागृती करणेबाबत.  
वषय .४१) जमा ३१ संघवी केशर  कॉलेज समोर फूटपाथ व सुशोिभकरण इ. कामे 

करणेबाबत.   
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वषय .४२)   भाग .२९ पंपळे गुरव येथील पवना नद या कडेने असले या मु य गु व 
निलकेवर अक मत उ वणा-या सुधारणा वषयक कामे करणे व  RCC चबस 
बांधणेबाबत.  

वषय .४३)  तातड क औषधे/ सा ह य खरेद कामी ई.िन. .१/*२०१६-१७ या िन वदे अ वये 
होणा-या र. .२०,००,०००/- चे वाढ व खचास मा यता देणेबाबत.  

वषय .४४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करसंकलन वभागाकड ल िमळकतकर 
संगणक णाली दु ती व देखभाल करणे व णाली अ ावत ठेवणेबाबत.  

वषय .४५)  थेरगाव येथील बापुजी बुवा उ ान व इतर उ ानांचे थाप य वषयक कामे  
   करणेबाबत.    
वषय .४६)   भाग .३० दापोड  मधील आई उ ानाची िसमािभंतीची उंची वाढ वणे व इतर 

उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 
वषय .४७)  भाग .२० गंगानगर मधील व वध भागात पे ह ंग लॉक वषयक व इतर  
   अनुषंिगक  कामे करणेबाबत. 
वषय .४८)   भाग .२० कासारवाड  पाशयनाथ सो व आजुबाजू या प रसरात थाप य 

वषयक कामे करणेबाबत. 
वषय .४९)  भाग .७ म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 
वषय .५०)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयांम ये व ाथान या 

सवािगण क रता ना य अ यासक वगातून सं कार म घटक ज वणेबाबत.  
वषय .५१)   भाग .१६ येथील कवळे व मामुड  साई नगर प रसरातील न याने वकिसत  

होणा-या प रसरात जलिन:सारण निलका न याने टाकणेबाबत. 
वषय .५२)  . .२६ मधील छ पती चौक ते उ कष चौका पयत िसमट कॉ ं टचा र ता 

करणे या कामांतगत व ुत वषयक कामे करणेबाबत.  
वषय .५३)   ह े ीय कायालयांतगत र ता ं द करण व अ ावत प दतीने र ते वकिसत 

करणे कामांतगत अडथळा येणारे द यांचे खांब हल वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेबाबत. 

वषय .५४)   मनपाचे उ ान वभागातील अंदाजप क य तरतूद वग करणाबाबत. 
वषय .५५)  भाग .२ मधील मनपा इमारती सावजिनक शौचालय व शाळांची द ु ती  
   करणेबाबत. 
वषय .५६)   भाग .५ गवळ नगर व सँड वक कॉलनी पर सरात थाप य वषयक करकोळ 

देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 
वषय .५७)  राजमाता जजाऊ उ डाणपुला खालील सेवा र ते अबन ट डझाईन नुसार 

वकसीत करणेबाबत. 
वषय .५८) भाग .६ म ये भगतव ती, गुळवेव ती व प रसरात पे ह ंग लॉकची सुधारणा 

करणेबाबत.    
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वषय .५९) पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील इं ायणी नद  पुन जीवन क प राब वणे 

अंतगत इं ायणी नद या दु ण िनयं णासाठ  आव यक कामे करणेबाबत. 
वषय .६०)  भाग .११ कृ णानगर येथील वामी ववेकानंद बॅटिमंटन हॉल प रसरात 

आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  
वषय .६१) सन २०१८-१९ मधील अखच त र कम मागील वष  बले देय असले या कामांना 

देणेबाबत.   

वषय .६२) भाग .३० येथीस िसतांगण उ ानांचे नुतनीकरण करणे व इतर उ ानांची 
थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

वषय .६३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 
कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणे कामासाठ  वाढ व २ क वाहने उपल ध 
क न देणेबाबत.  

वषय .६४) मुंबई पुणे महामागावर ल वाहतुक िनयं ण द यांचे देखभाल द ु ती करणे व 
त अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

वषय .६५) थाप य अ भाग या वभागाकड ल सन २०१९-२० या अथ संक पातील 
कामां या रकमा वग करण करणेबाबत. 

वषय .६६) भाग .२ जाधववाड , कुदळवाड  से. .१६ मधील सावतामाळ  उ ानातील 
मोक या जागेत म हला व पु षांसाठ  वतं  अ यावत यायामशाळा इमारत व 
सुस य सभागृह बांधणे.   

वषय .६७) सांगवी कंवळे रस यावर ल डांगे चौक ते मुकाई चौक पयत या र याची पॅचवक 
प दतीने डांबर करण करणे व थाप य वषयक दु तीची कामे करणेबाबत. 

वषय .६८) िनगड  ते पंपर  सेवा र याचे पॅचवक प दतीने डांबर करण व मजबुतीकरण व 
फुटपाथ दु ती करण.े 

वषय .६९) पंपर  ते दापोड  सेवा र याचे पॅचवक प दतीने डांबर करण व मजबुतीकरण व 
फुटपाथ दु ती करण.े 

वषय .७०) सांगवी कवळे र यावर ल राजीव गांधी पुल ते जगताप डेअर  चौका पयत या 
र याचे पॅचवक प दतीने डांबर करण करणे व थाप य वषयक दु तीची कामे 
करणे. 

वषय .७१) भाग .२९ पंपळे गुरव येथील गुलमोहर कॉलनी  व इतर प रसरातील र ते 
अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 

वषय .७२) भाग .२९ पंपळे गुरव येथील सुदशन नगर, जवळकरनगर, महारा  कॉलनी 
व इतर प रसरातील र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 

वषय .७३) पंपर  िचंचवड मनपाचे ड भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढण.े 

वषय .७४) व छ महारा  अिभयान अंतगत द.११ स टबर ते १९ ऑ टोबर, २०१९ या 
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कालावधीत लोक सहभागातून व छता ह  सेवा मो हम रे डओ टेशनवर 
राब वणेबाबत. 

वषय .७५) मनपाचे िचखली मैलाशु द करण क  उ ान देखभाल व संर ण कामास 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .७६) ड े ीय व ुत कायालयाकड ल व वध वकास कामांसाठ  व ुत स लागार 
नेमणूक  बाबत. 

वषय .७७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इं ायणी व पवना नद या बेिसनसाठ  
(क, इ व फ भाग) पावसाळ  पा याचे यव थापन करणेसाठ  स लागार 
नेमणूक करणेबाबत. 

वषय .७८) काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  र यावर व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदले या 
चरांची दु ती करणे व थाप य वषयक दु तीची कामे करणे.  

वषय .७९) ब े ीय कायालयाअंतगत . .२२ म े जलिन:सारण वषयक दु तीची कामे 
करणे. 

वषय .८०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयामधील व वध वकास 
कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प ात वा तु वशारद/ क प 
यव थापन स लागार नेमणूक करणेबाबत.  

वषय .८१) भाग .१५ मधील राम मं दर उ ानाचे नुतनीकरण करण.े 
वषय .८२) पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील पवना नद  पुन जीवन क प राब वणे 

अंतगत पवना नद या दुषण िनयं णासाठ  आव यक कामे करणेबाबत. 
वषय .८३) भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र ते िसमट कॉ टचे करणे या 

कामाअंतगत व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 
वषय .८४) भाग .२ मधील बारणेव ती, बो-हाडेवाड  येथील र ते डांबर करण करण.े  
वषय .८५) मनपाचे ड े ीय कायालयअंतगत पंपळे िनलख आ. .३९८ येथे उ ान 

वकसीत करणे या कामास तरतुद वग करण करणेबाबत. 
वषय .८६) पुनावळे येथे न याने वकिसत होणा-या ड .पी. र यांवर व ुत वषयक कामे 

करणे या कामास तरतूद वग करण करणेबाबत.  

वषय .८७) महारा  रा य शासनाचे उजा संवधन धोरण – २०१७ नुसार उजा संवधन व वाढ 
करणेक रता अंमलबजावणी करणेबाबत. 

वषय .८८) भाग .२७ मोरवाड  येथील आनंदधाम मशानभूमीचे नूतनीकरणाची कामे  
करणे.  

वषय .८९) सन २०१८-१९ मधील व यापुव या चालु असले या वकास कामांची बले अदा 
करणेबाबत. 

वषय .९०) फ े ीय कायालयाअंतगत कृ णानगर व इतर ठकाणी हॉल ऑपरेशन क रता 
मजुर पुर वणेबाबत.  
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वषय .९१) भ  श  उ ान ते बजलीनगर उ डाणपुलापयत पाईनरोड, ािधकरण से.नं.२३, 
२४, २६, २७ म य दुभाजक वेणूनगर, थम सोसा. व काळा खडक ते भूमकर 
चौक देखभाल व संर ण कामाबाबत.  

वषय .९२) भाग .१९ मधीस दा गाडन, िलंक रोड, िचंचवड टेशन व इतर प रसरातील 
पे ह ंग लॉक, कॉ ट पे ह ंग, टॉम वाटर लाईनची दु तीची कामे करण.े 

वषय .९३) भाग .१९ मधील बी लॉक व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, कॉ ट पे ह ंग, 
टॉम वाटर लाईनची दु तीची कामे करण.े 

वषय .९४) फ भागातील मनपा इमारतीचे चरल ऑड ट करणेबाबत. 
वषय .९५) पद यु र सं थे म ये ने रोग, उरो रोग, सामा जक औषध, वै कशा  व वचा 

रोग या वषयांचे अभास मास परवानगी िमळणेकामी महारा  आरो य व ान 
व ापीठ नािशक यांचेकडे शु क भरणेबाबत.   

वषय .९६) यशवंतराव च हाण मृती णालयाक रता एक त मानधनावर नेमणूक स काय र 
मा यता देणेबाबत.  

वषय .९७) थािनक सं था कर वषयक कर िनधारण करणे तपासणेचे काम खाजगी सनद  
लेखापाल यांचेकडून क न घेणेबाबत.  

वषय .९८) भाग .३ च-होली येथील वाघे र मं दर प रसरात उ ान वकिसत करणेबाबत.  

वषय .९९) प.िच.ंमनपाचे आयकर, व तु व सेवा कर, यवसाय वषयक कामकाजासाठ  
स लागार नेमणूक बाबत.- मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव 

वषय .१००) मा. थायी सिमती ठराव .५४२९ द ु तीबाबत.- मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे 
यांचा ताव 

वषय .१०१) मा. थायी सिमती ठराव .५०१५ द.१२/०७/२०१९ दु तीबाबत.- मा.राज  गावडे, 
मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव 

वषय .१०२) िन वदेसाठ  परफॉम स अनामत वीकारणेची मुदत वाढ वणेबाबत. - मा.राज  
गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव 

वषय .१०३) नागरव ती वभागाकड ल व वध क याणकार  योजनेची डेटा ए / इसीएस 
करणेचे कामकाजाबाबत.- मा.राज  गावडे, मा.सागर आगंोळकर यांचा ताव 

वषय .१०४) आप ी य सथापन वभागासाठ  रबर बोट खरेद बाबत.- मा.राज  गावडे, मा.सागर 
आंगोळकर यांचा ताव 

वषय .१०५)  मा. थायी सिमती ठराव .१८१८ द.२६/१२/२०१७ द ु तीबाबत. – मा.राज  
गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव 

वषय .१०६) मनपा सेवेत ठेवणेबाबत. - मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव 

वषय .१०७) दवाळ  सानु ह अनुदानाबाबत. – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा 
ताव 

वषय .१०८) तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. – मा.सागर आंगोळकर, मा. ा खानोलकर 
यांचा ताव 
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      अ)  दनांक ०९/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३७)                
   चा सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

  आ)  दनांक ११/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३८) 
                  चा सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 
ठराव मांक - ५६३४      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     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.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक - ५६३५      वषय मांक – ०२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/११०/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०३ द.०८/०३/२०१९  

वषय .२ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक - ५६३६      वषय मांक – ०३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/१११/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०४ द.०८/०३/२०१९  

वषय .३ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक - ५६३७      वषय मांक – ०४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/११२/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०५  

                   द.०८/०३/२०१९  

वषय .४ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक - ५६३८      वषय मांक – ०५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/११४/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०६  

                   द.०८/०३/२०१९  
वषय .५ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ५६३९      वषय मांक – ०६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/११६/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०७  

                   द.०८/०३/२०१९  
वषय .६ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ५६४०      वषय मांक – ०७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/११७/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०८  
                   द.०८/०३/२०१९  

वषय .७ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ५६४१      वषय मांक – ०८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/११९/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय – मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०९  

                   द.०८/०३/२०१९  
वषय .८ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ५६४२      वषय मांक – ०९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/१२०/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११०  

                   द.०८/०३/२०१९  

वषय .९ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक - ५६४३      वषय मांक – १० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/१२१/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१११  

                   द.०८/०३/२०१९  

वषय .१० चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक - ५६४४      वषय मांक – ११ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/१२२/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

            वषय -  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११२ द.०८/०३/२०१९  

वषय .११ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक - ५६४५      वषय मांक – १२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४९५/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

            वषय - मनपाची बालभवन यायामशाळा  खराळवाड  ह सदानंद त ण िम  मंडळ   

                   बजरंगनगर पंपर  यांना सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत. 
वषय .१२ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ५६४६      वषय मांक – १३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग - डा 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४९४/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

            वषय - मनपाची कै.संजय काळे हे थ लब िनगड  ह यायामशाळा सं ाम पोटस   

                   लब यांना कराराने चाल वणेस देणेबाबत. 
वषय .१३ चा वचार द.१३/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ५६४७      वषय मांक – १४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  .ना वयो/०२/का व/३४४/२०१९ द.०९/०८/१९ 

            वषय – मनपा ह तील बालवा यां या िभंती 3 ड  पट ंग ारे बोल या करणेबाबत.  

वषय .१४ मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक - ५६४८      वषय मांक – १५ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव -   
       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.२६/०८/२०१९  

वषय .१५ चा वचार द.३०/१०/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक - ५६४९      वषय मांक – १६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार, वै कय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभा/ं५/का व/३९५/२०१९ द.२१/०८/१९ 

            वषय - मनपाचे न याने बांध यात आले या भोसर   व जजामाता णालयात   

                   करावयाचे मेड कल गॅस पाईप लाईनचे कामांबाबत. 
वषय .१६ मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ५६५०      वषय मांक – १७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/७५९/२०१९ द.०७/०९/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/42/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 

कासारवाड  येथील मायानगर  व इतर प रसरात पे ह ंग लॉक वषयक कामे करणेकामी मे.देव 

क शन िन.र. .44,97,455/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स या नव हजार चारशे पं चावन फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44.38.593/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44.38.593/- पे ा 32.97% कमी हणजेच 

र. .29,75,189/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 

र. .30,34,050/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६५१      वषय मांक – १८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/७५८/२०१९ द.०७/०९/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/39/2019-20 अ वये भाग .२० मधील 
कासारवाड  प रसरातील व वध भागात पे ह ंग लॉक वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन 
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िन.र. .44,97,455/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स या णव हजार चारशे पं चावन फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,38,593/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,38,593/- पे ा 32.77% कमी हणजेच 
र. .29,84,066/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 
र. .30,42,927/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ५६५२      वषय मांक – १९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/७७२/२०१९ द.०७/०९/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/31/2019-20 अ वये भाग .२० 
कासारवाड  येथील मायानगर  जवळ ल ना यांची कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .44,98,922/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठयानऊ हजार नऊशे बावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,00,211/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,00,211/- पे ा 33.27% कमी हणजेच 
र. .29,36,261/- + रॉय ट  चाजस र. .52,861/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण 
र. .30,34,972/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक - ५६५३      वषय मांक – २० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे कड ल प  .मुलेप/६/का व/१०९/२०१९ द.०७/०९/१९ 

            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.२६.०८.२०१९  ते  द.०१.०९.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१०९/२०१९ द.०७/०९/२०१९ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

--------- 
 
ठराव मांक - ५६५४      वषय मांक – २१ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड मु य/४१३/२०१९ द.०९/०९/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-64-2019-20 अ वये न वन भाग .२७ 

रहाटणी मधील तापक र नगर व ीनगर प रसरातील मु य व अंतगत र या या कडेने ाम वॉटर व 

गटसची कामे करणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. .41,42,270/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख 

बेचाळ स हजार दोनश स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 40,92,886/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .40,92,886/- पे ा 24% कमी हणजेच र. .31,10,593/- + रॉय ट  चाजस र. .3,534/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .31,59,977/- 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 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 - ५६५५      वषय मांक – २२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क मु य/८२३/२०१९ द.१३/०९/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/3/2018-19 अ वये भाग .२ से. .१४ बो-
हाडेवाड  येथील ािधकरणा कडून ता यात आले या जागेस िसमािभंत बांधण ेव थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .1,15,58,768/- (अ र  र. .एक कोट  पंधरा लाख अ ठाव न 

हजार सातशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,04,55,506/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,04,55,506/- पे ा 
22.00% कमी हणजेच र. .81,55,295/- + रॉय ट  चाजस र. .1,10,512/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .9,92,750/- = एकुण र. .92,58,557/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

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

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

ठराव मांक - ५६५६      वषय मांक – २३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – जलिन:सारण, इ े ीय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/७०७/२०१९ द.११/०९/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
            च-होली येथे २० द.ल.िल./ दन मतेचे अ याधुिनक तं ानावर आधार त   

मैलाशु द करण क   बांधणेचे काम पुण झाले असून सदर ठकाणी यापुव  ट पा-१ मधील २१ 
द.ल.िल./ दन  मतेचे मैलाशु द करण क  पणू मतेचे चालु आहे व यासाठ  ९०६ KW वदयुत 
पुरवठयास मंजुर  आहे. यातुन उपल ध वदयुत पुरवठयामधून सदर मैलाशु द करण क  
स थतीत चाचणी आधारावर काया वत कर यात आले आहे. सदर क प पुण मतेने 
काया वत कर यासाठ  ९०३ KW वाढ व वदयुत पुरवठेची गरज आहे. यानुसार वाढ व वदयुत 
पुरवठा िमळणेकामी द. ११/०७/२०१९ रोजी प.ंिच.ंम.न.पा. तफ महारा  रा य वदयुत वतरण 
पुण े येथे अज कर यात आले होते. च-होली येथे २० द.िल.िल./ दन मतेचे मैलाशु द करण 
क साठ  महारा  रा य व ुत वतरण तफ द.२६/०८/२०१९ रोजीचे वाढ व ९०३ KW वदयुत 
पुरवठेची मंजुर  द.२६/०८/२०१९ रोजी दे यात आलेली आहे. महारा  रा य वदयुत वतरण तफ 
मंजुर कर यात आलेले वाढ व वदयुत पुरवठे या आदेशानुसार च-होली मैलाशु द करण 
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क पासाठ  वदयुत कने शन घेणे कामी महा वतरण शु क र. .३२,०८,४८२/-  (अ र  
र. .ब ीस लाख आठ हजार चारशे याऐशंी फ ) अदा कर याची आव यकता आहे. सदर शु काचे 
तपशील खालील माणे आहे. 

 

Particulars Amount in 
Rs. 

Service Connection charges 2990/- 
1.3% supervision charges 8050/- 
Processing Fee 2400/- 
Security Deposit 3192193/- 
Cost of Agreement Bond 430/- 
18% GST 2419/- 
Total 32,08,482/- 
In word Rs. Thirty two lakhs eight thousand 
four hundred eighty two only.  

          
       सबब वर ल त यानुसार व सोबत जोडले या महारा  रा य वदयुत वतरण तफ  मंजुर 
आदेशानुसार एकुण र. .३२,०८,४८२/-  (अ र  र. .ब ीस लाख आठ हजार चारशे याऐशंी फ ) शु क 

महारा  रा य वदयुत वतरण पुण ेयास अदा करणेसाठ  महसुल अंदाजपिञकामधील लेखािशषातील 

मैलाशु द करण क  पंपींग टेशन व इतर वज बले पानांक . १६२ या  लेखािशषामधुन खच करणेस 

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

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

 
ठराव मांक - ५६५७      वषय मांक – २४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु६/का व/७८७/२०१९ द.११/०९/१९ 

            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देयअस 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 सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक - ५६५८      वषय मांक – २५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ े ीय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ था/का व/६/४१/२०१९ द.१३/०९/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘अ’ े ीय कायालयातील थाप य वभागामाफत व वध 

वकास कामे कर यात येतात. या अंतगत खालील कामे  करणेचे योजन आहे. सदरचा क प 

वैिश पुण अस याने तां क या सदर क पांची संक प िच े, क प आराखडे तयार करणे, 
पुवगणनप क, िन वदा वषयक कामे करणे इ. िन वदा पुव कामे करणेक रता क प यव थापन 

स लागार (PMC) ची नेमणुक करणे आव यक आहे. तसेच तां क या आराख या माणे काम क न 

घेणे यांचे मोजमापे घेऊन देयक तयार करण,े क पां या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा 
प ात कामे करणे आव यक आहे.मनपाचे अिभयं याकड ल इतर कामाचा याप पाहता व क पाची 
वर ल दैनं दन कामे प रणामकारक होणे क रता सदर क पासाठ  िन वदापुव व िन वदा प ात 

कामांसाठ  क प यव थापन स लागार (PMC) असणे अ यंत आव यक आहे. सदर बाबत मनपा या 
अिधकृत वेबसाईटवर क प यव थापन स लागार (PMC) यांचेकडुन दरप क माग वणेसाठ  

द.१२/०६/२०१९ रोजी कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. या अनुषंगाने खाली जोडले या 
त यानुसार लघु म दर ा  झाले आहेत. 

 

अ. . कामाचे नाव 
वा तु वशारद/ क प 
यव थापन स लागार 

लघु म दर   (Without 
GST) 

शेरा 

१ भाग .१९ मधील शगुन चौक व वा मीक  
चौकाचे सुशोिभकरण करणे 

मे. ा फकॉन आ कटे ट 
१.९९% 

 
 

 
       तर  वर ल त यां माणे यांची सदर कामा या िन वदापुव व िन वदा प ात कामांसाठ  
वा तु वशारद/ क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेस व याकामी होणार  
फ  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

 ठराव मांक - ५६५९      वषय मांक – २६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/६७१/२०१९ द.१३/०९/१९ 

            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 
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मंजुर स 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 - ५६६०      वषय मांक – २७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/५११/२०१९ द.१३/०९/१९ 

            मा.अित.आयु (१)  यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३/५३-२०१९-२० अ वये मे.वैभवी इके कल 
काप रशन िन.र. .२,८०,६१,१६७/- (अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी लाख एकस  हजार एकशे सदसु  
फ ) पे ा २२.४८% कमी या ठेकेदाराकडून 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 यांचेबराबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 ठराव मांक - ५६६१      वषय मांक – २८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/५१०/२०१९ द.१३/०९/१९ 

            मा.अित.आयु (१)  यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३/५१-२०१९-२० अ वये मे.वैभवी इले कल 
काप रशन िन.र. .१,५३,०४,८६१/- (अ र  र. .एक कोट  ेप न लाख चार हजार आठशे एकस  
फ ) पे ा २१.८२% कमी या ठेकेदाराकडून 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 यांचेबराबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - ५६६२      वषय मांक – २९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – लेखा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३/का व/२२२/२०१९ द.१६/०९/१९ 

            मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून  –   
       पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१९०.८२ कोट  (अ र  र. .एकशे न वद कोट  याऐंशी लाख फ ) तरतूद करणेत आली 
असून याम ये संचलनतूट ९७.८२ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१८ कोट  व बसेस खरेद  र. .७५ कोट  

असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून ितमहा र कम पये ६ कोट  

संचलनतूट व सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. .सात कोट  

प नास लाख फ ) सन २०१८-१९ या अंदा जत संचलन तुट चे लेखाप र ण होवून तूट कायम होईपयत 

माहे आँ टोबर २०१९ म ये अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने यास 

मा यता देणेबाबत मा. आयु  यांची मागणी असली तर , पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. 
यांना माहे नो हबर व डसबर, २०१९ चे संचलनतूट व मािसक पासेस पोट  दरमहा र. .७.५० 
कोट  या माणे एकूण र. .१५.०० कोट  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६६३      वषय मांक – ३० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व छ महारा  अिभयान 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ –मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे कड ल प  . वमअक/२/का व/५९/१९ द.११/०९/१९ 

           मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –   
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये घरोघर  कचरा गोळा करणे व याची वाहतुक करणेचे 
कामकाज वलगीकरण केलेला कचरा वीकार यात येणार आहे.  यासाठ  नागर कांम ये जनजागृती 
होणे आव यक आहे. यासाठ  मे.जनवाणी यांचेमाफत द.१३/०६/२०१९ रोजी ईमेल ारे कचरा 
वरह त भाग ह  संक पना ायोगीक त वावर राब व याकर ता ताव सादर कर यात आलेला 
आहे.  सदर तावाम ये मे.जनवाणी यांचेमाफत महानगरपािलके या भाग .११ मधील मा हती गोळा 
क न / सव ण क न सदरचा ताव सादर कर यात आलेला आहे.  याम ये फ े ीय कायालयातील 

भाग .११ मधील पर सराम ये जनजागृती कर यात येणार आहे.  मे.जनवाणी यांनी याकामी 
अंदाजप क तयार क न एकुण र. .१०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख फ ) इतका खच होणार 

अस याचे कळ वले आहे.  याम ये ५०% खच हा मे.जनवाणी यांचेमाफत CSR अंतगत कर यात येणार 

असुन उवर त ५०% खच महानगरपािलकेमाफत करणेत येणार आहे.  तसेच सदरचे कामकाजाची मुदत ४ 
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म हने कालावधीकर ता िन त कर यात आलेली आहे. सबब उपरो चे मे.जनवाणी यांचे तावास मा. 
आयु  सो. यांनी द.२४/०६/२०१९ रोजी कचरा वलगीकरण करणेकामी जनजागृती कर ता थेट प दतीने 

कामकाज सोप व यास व याकामी होणा-या र. .१०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख फ ) खचापैक  

५०% हणजेच र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) ह  र कम म.न.पा.माफत अदा करणेकामी 
काय र मा याता दलेली आहे.  सदर वषयां कत कामकाजासाठ  व छ भारत अिभयान क ाकड ल 

सन २०१९-२० या आथ क वषाकर ता “मा हती, िश ण व सारण व जनजागृती” या लेखािशषावर 

उपल ध असले या तरतद मधुन खच  करणेत येणार आहे.  तर  सदरचे कामकाज मे.जनवाणी 
यांचेमाफत क न घेणा-या सदर कामकाजासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

ठराव मांक - ५६६४      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – नागव ती वकास योजना 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे कड ल प  .ना वयो/०४/का व/४५८/२०१९ द.१३/०९/२०१९ 

            मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
       नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या द यांग क याणकार  
योजने अंतगत महानगरपािलके या दोन इमारतींचे ACCESS AUDIT करणे व मनपा या संबंिधत 
अिभयं यांना िश त करणेकामी ीमती क वता मु गकर यांची ACCESS AUDITOR  हणून 
नेमणूक करणेत आलेली आहे. पंपर -िचंचवड मनपा या भोसर  णालयाची इमारत ४ मज यांची 
असून आय. ट . आय. मोरवाड  इमारत २ मज यांची आहे. यानुसार इमारतींचे ऑड टचे दर 
िन त करणे आव यक आहेत. ीमती क वता मु गकर यांनी ४ मजली असले या इमारतींचे 
ऑड ट करणेकामी र. .४४,०००/- दर दलेला आहे. तसेच १ ते ३ मजले असलेले इमारतींचे ऑड ट 
करणेकामी र. .४१,०००/- दर दलेला आहे. भोसर  णालय व आय.ट .आय. मोरवाड  या इमारतींचे 
ऑड ट करणेसाठ  अनु मे र. .४४,०००/- व र. .४१,०००/- असे एकूण र. .८५,०००/- इतका खच 
येणार आहे. तसेच ीमती मु गकर यांनी पंपर -िचंचवड मनपा या १० अिभयं यांना इमारतींचे 

ACCESS AUDIT करणेबाबत िश त करणेसाठ  िश णासाठ  येक  र. .८,०००/- खच 
अस याचे कळ वले आहे. याम ये िश णा या सव खचाचा समावेश आहे. १० अिभयं यांना 
िश णासाठ  र. .८०,०००/- खच येणार आहे. तसेच इमारतींचे ऑड ट र. .८५,०००/- असे एकूण 

र. .१,६५,०००/- खच होणार आहे. सदर या खचास मा यता देणेकामी व सदरचा खच “ द यांग 
क याणकार  योजनेमधील मनपा ह तील द यांगांचे स मीकरण/सामा जक समावेशन करणेकामी 
मनु यबळाची मता बांधणी/ िश ण/कायशाळा/त  नेमणूक इ. आव यक कामकाज करण”े या 
उपलेखािशषावर ल उपल ध तरतुद मधून 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 - ५६६५      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु०८/का व/१०११/२०१९ द.१६/०९/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/१८/२०१८-१९ सन २०१८-१९ क रता इ भागातील 

व वध टा यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजूर पुर वणेकामी  (२०१८-१९) िन वदा र. .१,०२,९१,९८२/- 

(अ र  र. .एक कोट  दोन लाख ए या णव हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल 

टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .१,०२,९१,९८२/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम मे. राजेश इं जिनअस & कंपनी या ठेकेदाराकडून र. .१,०२,९१,९८२/- पे ा 
सुधा रत दर +०.००% (AT PAR) जा त  हणजेच र. .१,०२,९१,९८२/-  +  रॉय ट ची र कम .०/-, 

मटेर अल टे टंग चाजस र कम .०/- = एकूण र. .१,०२,९१,९८२/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन 

दर  यांचे नुसार वाढ/घट  अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

ठराव मांक - ५६६६      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/का व/२१८/१९ द.१६/०९/१९ 

            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ  (1 ते 18) 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 - ५६६७      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – फ े ीय, आरो य  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/४४५/१९ द.१३/०९/१९ 

            मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –   
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       फ े ीय कायालय अंतगत औ णक धुर करण कर यासाठ  झेन फॉग व वँन फॉग मिशन ठेवुन 

कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे (दोन) र ा टे पो भा याने वाहन चालका सह 

मे.अथव वयंरोजगार औ ोगीक सेवा सह सं था यांना द.१/१/२०१९ ते द.३१/१२/२०१९ अखेर ित दन 

ती र ा टे पो र. .५४१.५०/- माणे अपे ीत र. .३,५०,०००/- (अ र  र. .तीन लाख प नास हजार 

फ ) चे 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 - ५६६८      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – उ ान  
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/६/का व/७७६/१९ द.१३/०९/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१०/२०१८-१९ अ वये म.न.पा.चे धमवीर संभाजी 
महाराज उदयान रहाटणी येथील लॉन नुतणीकरणाचे कामकाज करणेबाबत करणेकामी मे.जी.बी. 
इंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरा पे ा िन वदा र. .२०,७६,६३७/- (अ र  र. . 

वीस लाख शहा र हजार सहाशे सदोतीस फ ) पे ा -२०.४०% (र. .१६,५३,००३/-) या कमी दराने वकृत 

करणेत आली असुन तुतकामी ६ म हने कालावधीक रता येणा-या खचाचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक - ५६६९      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/८ड/का व/४१४/१९ द.१६/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयातील पद यु र 
सं थेस महारा  शासन वै क य िश ण व औषिध ये वभाग यांचेकड ल शासन िनणय 

.पीजीएम १०१७/ . .१२९/१७/भाग-२/िश ण-२, द.०७ माच २०१९ अ वये वै क य पद यु र पदवी 
अ यास म सु  कर यास मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच िनयं ण मंडळा या अिधप या खालील 
भारतीय आयु व ान प रषद, नवी द ली यांचेकडून ७ वषयांकर ता २४ जागांसाठ  परवानगी ा  
झालेली आहे. तसेच पद यु र सं थेचे महारा  आरो य व ापीठ, नािशक यांचेकडे संल णीकरण 
झालेले आहे. यानुसार वदयाथ  वेश या सु  आहे. यावष  मेड सीन, सजर  व रेड ओ डायनोसीस 

या तीन वषयात पद यु र अ यास म सु  कर यासाठ  भारतीय आयु व ान प रषदेकडे अज केला 
आहे. यानुसार भारतीय आयु व ान प रषदेचे िन र ण पुढ ल म ह यात कधीह  होऊ शकते. यामुळे 
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खालील पदनामाचे र  पद भरणेस कोया र मा यता मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
 
अ.  नाव पदनाम वग ावयाचे मानधन 

१ २ ३ ४ ५ 

१ डॉ. द ा शेषराव जुडे सहा यक ा यापक, मेड सीन अज 
वेतन ेणी १५,६००-३९,१००- ेड पे-६,००० / -  
(एक त मानधन र. .७३,६८१/-) 

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

ठराव मांक - ५६७०      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – पशुवै कय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राजं  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पव/ै०२/का व/२५९/१९ द.१६/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोकाट व भट या कु यांची सं या िनयं ण 
ठेवणेकामी ान संतती िनयमन श या राब वणेकामी तुलना मक र या ा  लघु म दर 
िन वदाधारक अनु मे १.मे.ऍिनमल वेलफेअर अशोिसएशन, नवी मुंबई २.मे.सोसायट  फॉर द 

हेशन ऑफ ु ए ट  टु ऍिनमल उदगीर, ज.लातुर ३.मे.जेनी मीथ ऍिनमल वेलफेअर ट, 
पाचगणी, ज. सातारा या ित ह  सं थाचे र. .९९९/- (अ र  र. .नऊशे न या णव फ ) ती 
ान असे लघु म दर वकृत क न सं थे समवेत करारनामा करणेस व याकामी येणा-या 
य  खचास १ वष कालावधीकर ता मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

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

--------- 
ठराव मांक - ५६७१      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.सहा. आयु (भांडार) यांचे कड ल प  .मभां/५/का व/८७२/१९ द.१६/०९/१९ 
       मा.सहा. आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे  – 
       मनपा या िश ण लॅब क रता खरेद कामी क  शासना या ग हमट ई-माकट लॆस वर 
GeM Bid No.GEM/2019/B/286759 िस द क न माग व यात आले या िन वदांम ये मे.मोनाच 
टे नॉलॉजीज (पुण)े ा.िल., पुणे यांनी दर कमी क न सादर केलेली िन वदा एकूण 
र. .५,९१,३००/- लघु म ा  झालेली असुन वकृत कर यात आलेली  असुन यां या समवेत 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर संगणक संच खरेद  
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करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .५,९१,३००/- (अ र  र. .पाच लाख ए या णव हजार तीनशे 
फ ) चे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ५६७२      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – वायसीएमएच 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . ण/१/का व/६७२/१९ द.१३/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  – 
          यशवंतराव च हाण मृित णालयाचे णवा हका वभागाकर ता सन २०१९-२० चे 
अंदाजप कातील “ थायी आ थापना” लेखाशीषावर ल र. .१,५०,००,०००/- मधुन र. .६,००,०००/- व 
रजा वास भ ा या लेखाशीषावर ल र. .९,००,०००/- मधुन र. .८,००,०००/- असे एकुण 
र. .१४,००,०००/- अ थायी आ थापना या लेखािशषावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
चे कलम १०३ अ वये वग करणसे मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६७३      वषय मांक – ४० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व छ भारत अिभयान 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे कड ल प  . वमअक/२/का व/६१/१९ द.१६/०९/१९ 
       मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  – 
       महारा  शासनामाफत व छ सव ण २०२० अंतगत १२ ांची उ रे शहरातील 
नागर कांना मा हती होणेसाठ  शहरातील मुख र ते व चौक या ठकाणी िस द  करणे आव यक 
आहे.  सदर झाले या कामाचे मु यमापन हे उपरो  बारा ांचे अनुशंगाने शहरातील सव 
नागर कांकडुन िमळणा-या ित यावर अवलंबुन असणार आहे.   यामुळे शहराम ये २० होड ज 

४०x२० या आकारमानाचे छपाई क न घेऊन आकाशिच ह व परवाना वभागाचे मदतीने शहरातील 
व वध  ठकाणी िस द  केलेली  आहे. सबब व छ सव ण लीग २०२० कर ता आव यक 
असणारे ४०x२० या आकारमानाकर ता एकुण २० नग फले स छपाई क न लावण े कामकाज 
तातड चे अस याने सदरचे कामकाज थेट प दतीने क न घेण ेआव यक आहे यासाठ   येणा-या 
जीएसट  सह त र. .२,०७,६८०/- (अ र  र. .दोन लाख सात हजार सहाश ऐंशी फ ) खचास 
तसेच सदरचे कामकाज थेट प दतीने करणेकामी मा.आयु  सो. यांनी द.२६/०८/२०१९ व 
द.१६/०९/२०१९  रोजी मा यता दलेली आहे.  तसेच  यासाठ  मे.वा हळकर एंटर ायजेस यांना 
आदेश दे यात आलेला अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ५६७४      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य BRTS 

सूचक – मा.राजं  गावडे     अनुमोदक – मा.राजं  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ BRTS/५२१/१९ द.१६/०९/१९ 
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  – 
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/2/2019-20 अ वये जमा-३१, संघवी 
केशर  कॉलेज समोर फूटपाथ व सुशोिभकरण इ. कामे करणेकामी मे.एस क शन 
िन.र. .62,13,604/- (अ र  र. .बास  लाख तेरा हजार सहाशे चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,53,968/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,53,968/- पे ा 29.30% कमी हणजेच र. .43,50,855/- + रॉय ट  
चाजस र. .41,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,700/- = एकुण र. .44,10,491/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६७५      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व८९६/ द.१८/०९/१९ 
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/80/2019-20 अ वये भाग .२९ 
पंपळेगुरव येथील पवना नद या कडेने असले या मु य गु व निलकेवर अक मत उ वणा-या 
सुधारणा वषयक कामे करणे व RCC चबस बांधणेकामी मे. साद बबन देवकर 
िन.र. .50,29,886/- (अ र  र. .प नास लाख एकोणतीस हजार आठशे शहाऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,14,504/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानसुार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .50,14,504/- पे ा 18.99% कमी हणजेच 
र. .40,62,250/- + रॉय ट  चाजस र. .15,382/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .40,77,632/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर लव तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६७६      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – वायसीएमएच 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/फामा/ टो/का व/९७/२०१९  
       द.१६/०९/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
          पंपर  िचंचवड मनपाचे सव दवाखाने/ णालये यांना आव यक औषधे/सा ह याचा पुरवठा 
म यवत  औषध भांडार वभागामाफत करणेत येतो. तथापी मनपाचे  दवाखाने/ णालयास काह  
औषधे/सा ह याचा पुरवठा म यवत  औषध भांडारा कडुन न झालेस णालयीन सेवेत अडथळा 
होऊ नये हणुन दैन दन तातड ने आव यक औषधे/सा ह याचे पुरवठा करणेकामी ई.िन वदा 

.१/२०१६-१७ अ वये र. .५०,००,०००/- अंदाजीत खच वचारात घेऊन दोन वषा क रता िन वदा 
िस  क न या अ वये द.०९/०८/२०१७ ते द.०८/०८/२०१९ या कालावधी क रता मे.कोठार  

मेड कल, संत तुकाराम नगर, पंपर  ह  एज सी िन त करणेत आलेली आहे, यांचेकडुन 
आव य े  नुसार तातड ने आव यक ँडेड औषधे, जेनेर क औषधे व सज कल सा ह याची   दवाखाने/ 

णालयाचे मागणी माणे खरेद  केले जाते, मा. थायी सिमती सभा यांचेकड ल ठराव .२७६ 
द.०३/०५/२०१७ अ वये व रल िन वदे नुसार दोन वष कालावधी क रता पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस व या अनुषंगाने येणा-या य  खचास मा यता दलेली आहे. िन वदा कालावधीत  माच 
२०१९आखेर र. .५०,००,०००/-पयत खच झाला आहे,सदर िन वदेची मुदत द.०८/०८/२०१९ पयत होती 
िन वदा कालावधीत र. .४५,००,०००/-होणा-या  वाढ व खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव 

.५०३९ द.१७/०७/२०१९ अ वये  मा यता दली आहे. तातड ने आव यक औषधे/ सा ह याचा पुरवठा 
करणेकामी थािनक एज सी  नेमणे क रता  नवीन     ई-िन वदा सुचना .१/२०१९-२० वायसीएम 

औषध भांडार, अ वये िन वदा िस  क न िन वदा माग वणेत आली आहे, यानुसार 

दं.१६/०७/२०१९ रोजी सदर िन वदेचे प हले पा कट उघडणेत आले आहे, तुत करणी चार 
िन वदा धारकांनी िन वदा सादर के या आहेत,सदर िन वदेची कायवाह  काया वत असुन िन वदा 
अंतीम हो यास काह  कालावधी लागण ेअप रहाय आहे, वधानसभा िनवडणुक आचारसं हता लागु 
हो यापुव  नवीन िन वदा आदेश िनगत होणे श य होणार नाह . सदर िनवीदा .१/२०१६-१७ या 
िन वदेची मुदत द.०८/०८/२०१९ रोजी संपु ात येत असलेने, नवीन िन वदा आदेश िनगत होई 
पयत,सदर िन वदेस मुदत वाढ देणेत आली आहे, ण सेवेत अडथळा येऊ नये या क रता 
तातड त औषधे/सा ह य खरेद कामीची नवीन िन वदेची कायवाह  पुण होई पयत  येणारा वाढ व 
खच अंदाजे र. .१५,००,०००/-  अपे त असलेने सदर   होणा-या खचास मा. थायी सिमतीची ठराव 

.५१९५. द.१४/०८/२०१९ अ वये मा यता दली आहे, वधानसभा िनवडणुक आचारसं हता लागु 
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हो यापुव  नवीन िन वदा आदेश िनगत होणे श य होणार नसलेने सदर कालावधीत तातड क 
औषधे/सा ह य खरद  क रता अंदाजे र. .२०,००,०००/-या रकमेचा वाढ व खच अपे ीत आहे, तर  
सदर होणा-या वाढ व खचास मा यता देणते येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६७७      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – मा हती व तं ान 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४५१/२०१९  
       द.१६/०९/२०१९ 
       मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करसंकलन वभागाकड ल िमळकतकर संगणक 
णाली दु ती व देखभाल करणे व णाली अ यावत ठेवणेकामी िन वदा सूचना मांक 

५/२०१९ -२०  नुसार लघु म िन वदा धारक  मे.टेक नाईन स हसेस यांना  महापािलके या 
करसंकलन वभागाकड ल िमळकतकर संगणक णाली दु ती व देखभाल करणेचे कामकाज एक 
वष कालावधी कर ता करारनामा क न र. .१३,२०,२९९/- (अ र  र. .तेरा लाख वीस हजार 
दोनशे न या णव फ ) अिधक य  कर आदेश दे यात आलेले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ५६७८      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य उ ान मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२३०/२०१९ द.१३/०९/२०१९ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/4/2019-20 अ वये थेरगाव येथील बापुजी 
बुवा उ ान व इतर उ ानांचे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस 
िन.र. .62,37,594/- (अ र  र. .बास  लाख सदतीस हजार पाचशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,16,293/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,16,293/- पे ा 22.24% कमी हणजेच 
र. .47,56,029/- + रॉय ट  चाजस र. .88,100/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण 
र. .48,77,329/- 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 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणते यावी.  

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

ठराव मांक - ५६७९      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य उ ान मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२३१/२०१९ द.१३/०९/२०१९ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  -  
          मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/2/2019-20 अ वये भाग .३० दापोड  
मधील आई उ ानाची िसमािभंतीची उंची वाढ वणे व इतर उ ानाची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सुिनल अ णा पा सुयवंशी िन.र. .83,14,562/- (अ र  र. . याऐंशी लाख चौदा हजार 
पाचशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,74,265/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,74,265/- पे ा 
24.36% कमी हणजेच र. .61,83,014/- + रॉय ट  चाजस र. .1,07,096/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .33,200/- = एकुण र. .63,23,310/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६८०      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/८६५/२०१९ द.१७/०९/२०१९ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/36/2019-20 अ वये भाग .२० 
गंगानगर मधील व वध भागात पे ह ंग लॉक वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .37,48,416/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार चारशे 
साळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,89,555/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,89,555/- पे ा 33.10% 

कमी हणजेच र. .24,68,312/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .49,250/- = एकुण र. .25,27,173/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६८१      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राजं  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/८६४/२०१९ द.१७/०९/२०१९ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  
              मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/45/2019-20 अ वये भाग .२० 
कासारवाड  पा यनाथ सो. व आजुबाजू या प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .37,49,238/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार दोनशे 
अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,71,803/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,71,803/- पे ा 33.10% 

कमी हणजेच र. .24,56,436/- + रॉय ट  चाजस र. .10,035/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .67,400/- = एकुण र. .25,33,871/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६८२      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/२२३/२०१९ द.१७/०९/२०१९ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  
              मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/47/2019-20 अ वये भाग मांक ७ म ये 
ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .44,99,658/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख न या नो हजार सहाशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
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चाजस वगळून र. .44,72,972/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,72,972/- पे ा 14.50% कमी हणजेच र. .38,24,391/- + रॉय ट  
चाजस र. .13,286/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,400/- = एकुण र. .38,51,077/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६८३      वषय मांक – ५० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – मा यिमक िश ण  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/५/का व/५८२/२०१९ द.१६/०९/२०१९ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक वभागा अंतगत मनपाचे ५ व ालयात 

ी. भाकर पवार वकशॉप कंपनी यांचे माफत मुलांना नाटय िश णातुन सं कार म घटक 
ज वणे हा उप म राब वणेकामी येणा-या र. .४,९८,०००/-  (अ र  र. .चार लाख अ ठया णव 

हजार फ ) अथवा य  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 - ५६८४      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय  
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जािन/२/का व/८८८/२०१९ द.१६/०९/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
          मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/19/2019-20 अ वये भाग .१६ येथील 
कवळेव मामुड  साई नगर  प रसरातील न याने वकिसत होणा-या प रसरात  जलिनःसारण 

निलकानंा न याने टाकणे वषयक कामे करणेकामी मे.पु पगणेश इ ा चर ा. िल. 

िन.र. .89,99,792/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या णव हजार सातशे या णव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,69,175/- वर िन वदा दरमाग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,69,175/- पे ा 26.99% कमी हणजेच 
र. .65,48,395/- + रॉय ट  चाजस र. .30,617/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
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र. .65,79,012/- पयत कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

ठराव मांक - ५६८५      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/५१३/२०१९ द.१३/०९/२०१९ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  -  
          मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३/५२-२०१९-२० अ वये . .२६ मधील 
छ पती चौक ते उ कष चौका पयत िसमट कॉ ं टचा र ता करणे या कामांतगत व ुत वषयक 
कामे करणेकामी मे.िम हर एंटर ायजेस िन.र. .२,०९,७४,३१६/- (अ र  र. .दोन कोट  नऊ लाख 

चौ-याह र हजार तीनशे सोळा फ ) पे ा २०.२३% 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 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 - ५६८६      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . वमुका/४/का व/२२४/२०१९ द.१६/०९/२०१९ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .३-२६/२०१९-२०२० अ वये ह े ीय 
कायालयांतगत र ता ं द करण व अ यावत प दतीने र ते वकिसत करणे कामांतगत अडथळा 
येणारे द यांचे खांब हल वणे व अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.िमह र ए टर ायजेस िन वदा 
र. ,३३,४७,५३३/- (अ र  र. .तेहतीस लाख स ेचाळ स हजार पाचशे तेहतीस फ ) पे ा -१७.२१% 

कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

------------------ 
ठराव मांक - ५६८७      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – उ ान 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/५०२/२०१९ द.१७/०९/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
          मनपा या मधील उ ानांची सं या 168 आहे. सदर उ ानांचे देखभाल व संर ण क न 
यो य या गरजा नाग रकांना उपल ध क न देणेकामी उ ान वभागामाफत कायवाह  कर यात 
येतात. शहराम ये झालेली नागरकांची ल णीय वाढ यामुळे उ ानांत येणा-या बाळगोपाळांची सं या 
ल णीय आहे. यामुळे उ ानांतील खेळणींचा वापर खुप माणात होत आहे. याकामी खेळणींचा 
वापर होत अस याने न वन बस वणे या माणात वाढ झालेली आहे. नाग रकांचे व तसेच स मा 
नगरसद य यांची सदर उ ानांम ये नव-न वन कारचे अ यावत खेळणी बस वणेबाबत मागणी 
होत आहे. तथा प सदर तरतूद अभावी सदर खेळणी खरेद  कामास य यय येत अस याने 
वभागातीलच उ ान देखभाल व संर णाचे काम ठेकेदार  प तीने करणे या लेखािशषाव न 
तावात नमूद माणे वग करण करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

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

--------- 
ठराव मांक - ५६८८      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/८५२/२०१९ द.१६/०९/२०१९ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  
          मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/6/2019-20 अ वये भाग .2 मधील 
मनपा इमारती सावजिनक शौचालय व शाळांची दु ती करणेकामी मे.अनु का क शन 
िन.र. .26,20,807/- (अ र  र. .स वीस लाख वीस हजार आठशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,60,496/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,60,496/- पे ा 25.75% कमी हणजेच 
र. .19,01,168/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .50,700/- = एकुण 
र. .19,61,479/- 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 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------------- 
ठराव मांक - ५६८९      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/२२२/२०१९ द.१७/०९/२०१९ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/2/2019-20 अ वये भाग .५ गवळ नगर 
व सॅ ड वक कॉलनी पर सरात थाप य वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.िसताई डे हलपस िन.र. .29,99,960/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नो हजार नऊशे साठ 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,28,495/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,28,495/- पे ा 15.00% कमी 
हणजेच र. .24,89,221/- + रॉय ट  चाजस र. .28,815/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,650/- = 

एकुण र. .25,60,686/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

--------- 
ठराव मांक - ५६९०      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य BRTS 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लाडंगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ BRTS/५४९/२०१९ द.१७/०९/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
          मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32/01/2019-20 अ वये राजमाता जजाऊ 
उ डाणपुला खालील सेवा र ते अबन ट डझाईन नुसार वकसीत करणेकामी मे.एस.एस.साठे. 
िन.र. .31,03,81,280/- (अ र  र. .एकतीस कोट  तीन लाख ए याऐंशी हजार दोनशे ऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,74,49,485/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,74,49,485/- पे ा 3.56% कमी 
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दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 4.51% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .29,65,04,283/- + रॉय ट  चाजस र. .26,43,976/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,87,819/- = 

एकुण र. .29,94,36,078/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ५६९१      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/८६६/२०१९ द.१७/०९/२०१९ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/14/2019-20 अ वये भाग .६ म ये 
भगतव ती, गुळवेव ती व प रसरात पे ह ंग लॉकची सुधारणा करणेकामी मे.िसताई डे हलपस 
िन.र. .30,40,480/- (अ र  र. .तीस लाख चाळ स हजार चारशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,70,156/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,70,156/- पे ा 18.23% कमी हणजेच 

र. .24,28,697/- + रॉय ट  चाजस र. .14,714/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .55,610/- = एकुण 
र. .24,99,021/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक - ५६९२      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – पयावरण 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/१५६/२०१९ द.१८/०९/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
          पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV1/2-2019-20 अ वये पंपर  िचंचवड 
मनपा प रसरातील इं ायणी नद  पुन जीवन क प राब वण ेअंतगत इं ायणी नद या दुषण 
िनयं णासाठ  आव यक कामे करणेकामी मे.धने र कं शन यांचेकडुन 

िन.र. .४७,६५,८८,०४०/- मधुन रॉय ट  चाजस वगळून िन वदा र. .४७,६२,१२,३७६/- वर िन वदा 
दर ा  झाले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .४७,६२,१२,३७६/-पे ा   -

१४.७०% कमी  दराने (िन वदा वकृती यो य दराशी तुलना करता  -१९.०७% कमी) हणजेच 
र. .४०,६२,०९,१५७/- + रॉय ट  चाजस र. .३,७५,६६४/- = एकुण र. .४०,६५,८४,८२१/- (अ र  
र. .चाळ स कोट  पास  लाख चौ-याऐंशी हजार आठशे एकवीस फ ) पयत काम क न घेणेस व 
िनयमानुसार िन वदा अट  माण े यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेसतसेच िन वदा 
अट  नुसार भाववाढ कलम लागु 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 यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ५६९३      वषय मांक – ६० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ फ-मु य/५०६/२०१९ द.१३/०९/२०१९ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/43/2019-20 अ वये भाग .11 

कृ णानगर येथील वामी ववेकानंद बॅडिमंटन हॉल प रसरात आव यकतेनुसार थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.पी.एन.नागणे िन.र. .1,66,32,082/- (अ र  र. .एक कोट  सहास  लाख ब ीस 
हजार याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,63,19,708/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,63,19,708/- 

पे ा 13.60% कमी हणजेच र. .1,41,00,228/- + रॉय ट  चाजस र. .2,28,114/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .84,260/- = एकुण र. .1,44,12,602/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 

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

--------- 
ठराव मांक - ५६९४      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/७/का व/२५८/२०१९ द.०९/०९/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
          पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/1-2017-18 अ वये मोशी कचरा डेपो 
येथील मेकॅिनकल कंपो ट लॅ ट चालन, देखभाल व दु ती करण ेतसेच सॅिनटर  लॅ ड फल ट पा 
२ चे देखभाल दु ती करणेकामी मे. बी. ह .जी इं डया िल. सदरचे काम क न घेणेस मा यता 
देणेत आलेली आहे. सदर कामांसाठ  सन २०१९-२० या आिथक वषासाठ  र. .४,००,००,०००/- 
इतक  तरतुद कर यात आलेली होती. यानुसार सदर कामांवर माहे ऑग ट २०१९ अखेर 
र. .३,९९,९३,४४६/- इतका खच झालेला असून र. .६,५५४/- इतक  तरतुद सदर कामांसाठ  

िश लक आहे. सदरचे काम हे पुढ ल काह  म हने चालु राहणार अस याने तसेच सदर कामांसाठ  
ित महा अंदाजे र. .९३,००,०००/- (अ र  र. . या णव लाख फ ) इतका खच अपे ीत 

अस याने सदर कामांसाठ  सन २०१८-१९ म ये केले या तरतुद पैक  अखिचत रा हलेली आहे. 
सदरची अखिचत र. .२,२६,९२,४०८/-( अ र  र. . दोन कोट  स वीस लाख या नव हजार 
चारशे आठ फ ) इतक  वाढ व तरतुद सदर कामांसाठ  उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत 

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

--------- 
ठराव मांक - ५६९५      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२५८/२०१९ द.१८/०९/२०१९ 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 24/3/2019-20 अ वये भाग .३० येथील 
िसतांगण उ ानाचे  नुतनीकरण करणे व इतर उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.सुिनल अ णा पा सुयवंशी िन.र. .74,83,321/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख याऐंशी हजार 
तीनशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,52,183/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,52,183/- 

पे ा 24.36% कमी हणजेच र. .55,61,191/- + रॉय ट  चाजस र. .97,937/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .56,92,328/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 

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

--------- 
 
ठराव मांक - ५६९६      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – क े ीय 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .क ेका/आ/१५/का व/३२०/१९ द.१६/०९/१९ 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  -  
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व वाहतुक करणे कामासाठ  वाढ व २ क वाहने उपल ध क न देणेकामी 
मे.महाल मी ए टर ायजेस या ठेकेदारांकडून मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .५१७०.९०/- व कचरा थानांतर क , नेह नगर साठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .३९८७.४४/-  या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने द.११/०५/२०१९ ते द.३०/०६/२०१९ (५१ 
दवस) पयत देणे आव यक आहे. दनांक 01/07/2019 पासुन मे.BVG तीज ा.िल. या सं थेस 
सदरचे काम देणेत आलेले आहे. सदर कालावधीत सं थेकडुन वाहने उपल ध क न घेवून या 
उपल ध वाहनां या वाढ व खच ५१ दवसाकर ता र. .५,५७,४३२/- पैक  १३.१३% कमी दराने 
हणजेच र. .४,८८,१८०/-  (अ र  र. .चार लाख आ याऐंशी हजार एकशे ऐंशी फ ) 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 - ५६९७      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/५३६/१९  
       द.१७/०९/१९ 
       मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -  
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           मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .३/६५-२०१९-२० अ वये मुंबई पुण े
महामागावर ल वाहतूक िनयं क द यांचे देखभाल, द ु ती करण.े व त  अनुषंिगक  कामे करणे. 
(सन २०१९-२०)  मे.जे.पी. फक अॅटोमेशन ा.िल. िन.र. .29,90,932/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख न वद हजार नउशे ब ीस पये फ ) पे ा 2.00 % 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 घेणसे मा यता देणेत येत 

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

--------- 
ठराव मांक - ५६९८      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ े ीय  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ े/ था/का व/३१६/१९ द.१८/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
थाप य अ मु यालय या वभागाकड ल सन २०१९-२० या अंदाजप कातील थाप य वशेष 

योजना महसुली कामे या लेखािशषातुन तावात नमूद माणे तरतूद  वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१८,००,०००/-) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५६९९      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ े ीय  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/८१०/१९ द.११/०९/१९ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/2/2019-20 अ वये भाग .2 जाधववाड  
कुदळवाड  से. . १६ मधील सावतामाळ  उ ानातील मोकळया जागेत म हला व पु षांसाठ  वतं  
अ ावत यायामशाळा इमारत व सुस य सभागृह बांधणेकामी मे.िस दनाथ काप रेशन 
िन.र. .3,32,55,275/- (अ र  र. .तीन कोट  ब ीस लाख पंचाव न हजार दोनशे पं याह र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,27,22,644/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,27,22,644/- पे ा 2.20% कमी 
दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 2.64% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .3,20,02,746/- + रॉय ट  चाजस र. .2,96,291/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,36,340/- = 

एकुण र. .3,25,35,377/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७००      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य बीआरट एस  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/बीआरट एस/५५९/१९ द.१८/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/6/2019-20 अ वये सांगवी कवळे र यावर ल 
डांगे चौक ते मुकाई चौक पयत या र याची पॅचवक प दतीने डांबर करण करणे व थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .3,61,23,233/- (अ र  
र. .तीन कोट  एकस  लाख तेवीस हजार दोनशे तेह ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,59,21,983/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,59,21,983/- पे ा 25.50% कमी हणजेच र. .2,67,61,877/- + 

रॉय ट  चाजस र. .44,100/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,57,150/- = एकुण र. .2,69,63,127/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

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

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

--------- 
ठराव मांक - ५७०१      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य बीआरट एस  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/बीआरट एस/५५६/१९ द.१८/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/7/2019-20 अ वये िनगड  ते पंपर  सेवा 
र याचे पॅच वक प दतीने डांबर करण व मजबुतीकरण व फुटपाथ दु ती करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .3,69,61,844/- (अ र  र. .तीन कोट  एकोणस र लाख एकस  हजार आठशे 
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च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,68,89,363/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .3,68,89,363/- पे ा 25.50% कमी हणजेच र. .2,74,82,575/- + रॉय ट  चाजस र. .8,480/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,000/- = एकुण र. .2,75,55,055/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - ५७०२      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य बीआरट एस  
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/बीआरट एस/५५७/१९ द.१८/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/8/2019-20 अ वये पंपर  ते दापोड  सेवा 
र याचे पॅचवक प दतीने डांबर करण व मजबुतीकरण व फुटपाथ दु ती करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .3,72,32,031/- (अ र  र. .तीन कोट  बहा र लाख ब ीस हजार एकतीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,70,30,507/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,70,30,507/- पे ा 25.50% कमी 
हणजेच र. .2,75,87,728/- + रॉय ट  चाजस र. .1,37,524/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .64,000/- = एकुण र. .2,77,89,252/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७०३      वषय मांक – ७० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य बीआरट एस  
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/बीआरट एस/५५८/१९ द.१८/०९/१९ 
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       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/9/2019-20 अ वये सागंवी कवळे 

र यावर ल राजीव गांधी पुल ते जगताप डेअर  चौका पयत या र याचे पॅचवक प दतीने 
डांबर करण करणे व थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .3,73,67,921/- (अ र  र. .तीन कोट  याह र लाख सदुस  हजार नऊशे एकवीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,71,73,995/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,71,73,995/- पे ा 25.50% कमी 
हणजेच र. .2,76,94,626/- + रॉय ट  चाजस र. .36,775/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,57,150/- = एकुण र. .2,78,88,551/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 

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

--------- 
 
 
ठराव मांक - ५७०४      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/४६९/१९ द.१८/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25-01-2019-20 अ वये भाग .२९ पंपळे 
गुरव येथील गुलमोहर कॉलनी व इतर प रसरातील र ते अ यावत प दतीने वकसीत करणेकामी 
मे.अजवानी इ ा चर ा. िल. िन.र. .12,02,46,422/- (अ र  र. .बारा लाख दोन हजार 
शेहचाळ स हजार चारशे बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .11,94,87,699/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .11,94,87,699/- पे ा 13.99% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 16.15% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .10,27,71,370/- + रॉय ट  चाजस र. .5,17,823/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .2,40,900/- = एकुण र. .10,35,30,093/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

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

 
ठराव मांक - ५७०५      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/४६८/१९ द.१८/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .25-02-2019-20 अ वये भाग .२९ पंपळे 
गुरव येथील सुदशननगर, जवळकरनगर, महारा  कॉलनी व इतर प रसरातील र ते अ यावत 
प दतीने वकसीत करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा. िल. िन.र. .11,94,88,300/- (अ र  
र. .अकरा कोट  चौ-या णव लाख अ याऐंशी हजार ितनशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .11,88,42,106/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,88,42,106/- पे ा 13.99% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
15.60% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .10,22,16,095/- + रॉय ट  
चाजस र. .4,05,294/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,40,900/- = एकुण र. .10,28,62,289/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७०६      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – ड े ीय, जलिन:सारण 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड ेका/जिन/का व/८९१/१९ द.१७/०९/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
          पंपर  िचंचवड मनपाचे ड भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीने 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे काम मे.सुरज कॉ ॅ टर हे कर त आहेत. सदर कामाचे 
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िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ वष आहे. तसेच कामाचा 
आदेश २ वषासाठ  यावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल 

येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल असे नमुद करणेत आलेले 
आहे. सदरची िन वदा मा. थायी सिमती ठराव .१६६०१, द.२८/०६/२०१६ अ वये मंजूर केलेली 
असुन ठरावानुसार सदर कामाचे िन वदा र. .१,०६,१४,६००/- साठ  ५.००% कमी या दराने हणजेच 

र. .१,००,८३,८७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास 
मा यता दलेली आहे. पुढ ल येक वषासाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजुर  
घेवूनच कामाचा परत करारनामा क न नंतरच वाढ व मुदत देणेत यावी या माणे िन वदा अट 

शत म ये नमूद केलेले आहे. यानंतर मे. ठेकेदार सुरज कॉ ॅ टर यांनी काम समाधानकारक 
र या पूण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल ५ वषापैक  दुस या 
वषाक रता ठराव . ५२५. द. २१/०६/२०१७ अ वये मुदतवाढ स मा यता दलेली आहे. मा. थायी 
सिमतीने ठरावात नमूद केलेली मुदत द.०४/०७/२०१८ रोजी पुण होत अस याने िन वदा अट   व 
शत  (A) मधील अट . ४ नुसार मा. थायी सिमती या ठराव .३५२७, दनांक ३०/१०/२०१८ 
नुसार तृतीय वषाकर ता १०% Schedule B या दरात वाढ क न सदर कामास ०४/०७/२०१९ पयत 
मदतवाढ दलेली आहे. सदर कामा या िन वदा अट   व शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर 
कामास दोन वषाचा कालावधी पुण झा यानंतर तृतीय वषापासुन तीवष  िन वदा दरात १०% वाढ 

क न देणेची तरतुद आहे. दर यान या कालावधीमधील डझेल व लेबरचे दर वाढले अस याने 
िन वदा कायवाह  वेळ  असलेले दर व चतुथ वषाकर ता मुदतवाढ देणेत आलेले दर “ प  ब” 

म ये दशवले असून यानुसार स ाचा दर २५.३४ % इतका जा त येत आहे. सदरचा वाढ व दर 
१०.००% पे ा जा त पाहता िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार ठेकेदार यांना चतुथ 
वषाक रता एक वष ( हणजेच दनांक ०४/०७/२०२० अखेर) याकालावधीसाठ  तृतीय वषापे ा 
१०.००% जा त असे एकुण वकृत िन वदा दरापे ा २०.००% जा त दरवाढ सह मुदतवाढ देऊन 
येणारा खच र. .१,२१,००,६४४/- (अ र  र. .एक कोट  एकवीस लाख सहाशे च वेचाळ स फ ) 

पयत काम क न घे यास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७०७      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व छ महारा  अिभयान 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे कड ल प  . वमअक/२/का व/६४/१९  
       द.१८/०९/१९ 
       मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  - 
       व छ महारा  अिभयान अंतगत द.११ स टबर ते १९ ऑ टोबर, २०१९ या कालावधीत 
लोक सहभागातून व छता ह  सेवा मो हम रे डओ टेशनवर राब वणेबाबत रेड एफ एम ९३.५ या 
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रेड ओ टेशनवर जनजागृती करणेकामी मा. आयु  सो. यांनी द. १७/०९/२०१९ रोजी मा यता 
दलेली आहे. तर  रेड एफ एम ९३.५ या रेड ओ टेशनवर िस द  करणेकामी  यानुसार ४००/- 
दर ती सेकंद या माणे दर असुन एकुण १३२०० सेकंद (१३००० – ित १० सेकंद या माणे दर 
अस याने) ९०० सेकंदासाठ  ४००/- माणे एकुण र. .५,२८,०००/- (अ र  र. . पाच लाख 

अठठावीस हजार फकत) व यावर १८% जीएसट  या माणे र. .९५,०४०/- दर िन त कर यात 
आलेला आहे.  या माणे २२ दवसांकर ता दवसाला २० पॉट या माणे एकुण र. .६,२३,०४०/- 
(अ र  र. .सहा लाख तेवीस हजार चाळ स) खचास तसेच सदरचे कामकाज तातड ने सु  करणे 
आव यक असुन सदर कामकाजाची तातड  पहाता थेट प दतीने करणेस मा यता देणेत येत 

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

--------- 
ठराव मांक - ५७०८      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/६/का व/७७९/१९ द.१७/०९/१९ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 
           मनपाचे िचखली मैलाशु द करण क  उदयान देखभाल व संर ण  कामा  बाबत िन वदा 
नोट स .३/२०१६-१७ बाब .३४ अ वये िन वदा िस द क न.मे. वामी ववेकानंद म हला 
वयं.रोजगार सेवा सह सं था यांची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा (र. .३२,२७,८०८/-) १०.००% 

ने कमी या दराने वका न आदेश .उदयान/६/का व/६६६/२०१९ दनांक ०१/०८/२०१७ अ वये 

र. .१,२१,०४३/- ित महा या दराने २ वष कालावधीसाठ  आदेश देणेत आला आहे. सदर खचास 
मा. थायी सिमती ठराव .५३८ द.२१/०६/२०१७ अ वये र. .३२,२७,८०८/- (अ र  र. .ब ीस 
लाख स ावीस हजार आठश आठ फ ) पे ा १० ट के कमी दराने  खचास मा यता िमळालेली 
आहे. मे. वामी ववेकानंद म हला वयं.रोजगार सेवा सह सं था दनांक ०१/०८/२०१९ ते 
३१/१२/२०१९ अखेर मुदतवाढ देणे आव यक आहे. मुदतवाढ कालावधीम ये र. .३,३८,९३२/- एवढा 
जादा खच अपे त आहे याखचास मा यता देणेत येत आहे. व यांचेशी करारनामा क न व 
वाढ व कामाचे मु ांक शु क वीका न कामाचा मुदतवाढ आदेश देणेस मा यता देणेत येत 

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

--------- 
ठराव मांक - ५७०९      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – ड े ीय, व ुत 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .ड ेका/ व/का व/२४८/१९ द.१७/०९/१९ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
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       ड े ीय व ुत कायालयाकड ल व वध वकास कामांसाठ  स लागार नेमणूक 
करणेकामी व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह 
कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा प चात (post tender activity) कामे करावी लागणार आहेत. 

याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार यांची मा.आय़ु  सो.  यां या द.२०/०२/२०१९ 

रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. . .ड े/ व/कोटे/०१/२११/२०१९-२० 
द.३०/०७/२०१९ अ वये दरप क माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग 
से विसस- पुणे ४११०६१ यांचेकडून ०.३९% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदरचा दर हा 
मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा कमी आहे. मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग 
से विसस- पुणे ४११०६१ यांची िन वदा  िन वदा प ात कामाकर ता नेमणूक   करणेत यावी असे मत 
आहे . यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर 
आहेत यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे यानुसार 
सदरचे काम तां क या क न य जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीनेमे. 

कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- पुणे ४११०६१ यांचीसदर कामाकर ता क प स लागार 
हणून नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे .सबब, याकामी मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग 

से विसस- पुणे ४११०६१ यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह  (०.३९%) ा  झालेलीआहे. 

तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता एकूण अंदाजे र. .१,४०,२५०/- (अ र  र. . एक 
लाख चाळ स हजार दोनशे प नास फ ) पयत फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत 

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

--------- 
ठराव मांक - ५७१०      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – क े ीय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/१०९/१९ द.१८/०९/१९ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  -  
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इं ायणी व पवना नद या बेिसनसाठ  (क, ई व 
फ भाग) पावसाळ  पा याचे यव थापन करणेसाठ  स लागार नेमणुक करणे चे काम िन वदा 
.HO/64/17/2018-19 dated 02/11/2018 मे.युिनट  आय.ई.व ड ा.िल.यांना बी-२ िन वदा 

प दतीने र. .६१,३७,२८६/- (GST व इतर सव करासह त) (अ र  र कम .एकस  लाख 
सदतीस हजार दोनशे शहाऐशंी फ ) एव या रकमेस 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 - ५७११      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य बीआरट एस 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/बीआरट एस/५५५/१९ द.१८/०९/१९             
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/4/2019-20 अ वये काळेवाड  फाटा ते देहु 
आळंद  र यावर व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची दु ती करणे व थाप य वषयक 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ली सी क शन ा. िल. िन.र. .62,32,444/- (अ र  र. .बास  
लाख ब ीस हजार चारशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .61,48,501/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .61,48,501/- पे ा 23.29% कमी हणजेच र. .47,16,515/- + रॉय ट  चाजस र. .26,293/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .57,650/- = एकुण र. .48,00,458/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

ठराव मांक - ५७१२      वषय मांक – ७९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/८९४/१९ द.१८/०९/१९             
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/37/2019-20 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत . .२२ म ये  जलिनःसारण वषयक  दु तीची कामे करणेकामी मे.िस क  
लं बंग अँड े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर ि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 ंगचाजस वगळून र. .44,77,493/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,77,493/- 

पे ा 28.10% कमी हणजेच र. .32,19,317/- + रॉय ट  चाजस र. .22,500/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,41,817/- 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 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 
ठराव मांक - ५७१३      वषय मांक – ८० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – अ े ीय, थाप य   
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ था/का व/५/१०६/१९ द.१८/०९/१९             
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -  

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘अ’ े ीय कायालयातील थाप य वभागामाफत 
व वध वकास कामे कर यात येतात. या अंतगत खालील कामे  करणेचे योजन आहे. सदरचा 
क प वैिश पुण अस याने तां क या सदर क पांची संक प िच े, क प आराखडे तयार करणे, 

पुवगणनप क, िन वदा वषयक कामे करणे इ. िन वदा पुव कामे करणेक रता क प यव थापन 

स लागार (PMC)ची नेमणुक करणे आव यक आहे. तसेच तां क या आराख या माणे काम क न 

घेणे यांचे मोजमापे घेऊन देयक तयार करण,े क पां या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा 
प ात कामे करणे आव यक आहे.मनपाचे अिभयं याकड ल इतर कामाचा याप पाहता व क पाची 
वर ल दैनं दन कामे प रणामकारक होणे क रता सदर क पासाठ  िन वदापुव व िन वदा प ात 

कामांसाठ  क प यव थापन स लागार (PMC)असणे अ यंत आव यक आहे. सदर बाबत मनपा या 
अिधकृत वेबसाईटवर क प यव थापन स लागार (PMC) यांचेकडुन दरप क माग वणेसाठ  द. 

२५/०८/२०१९ रोजी कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. या अनुषंगाने खाली जोडले या 
त यानुसार लघु म दर ा  झाले आहेत. 

अ. . कामाचे नाव 
वा तु वशारद/ क प यव थापन 

स लागार 

लघु म दर 
(Without GST) 

शेरा 

१ 
आकुड  स.नं. १७३ पै. (िस.सं.नं. ४६६१ पै) 
येथील कोहली वखारजवळ ल ८.०० मी.ड .पी. 
र ता वकिसत करणे. 

 मे. ा  इ ा. कं सलट ट 
१.९७% 

 
 

२ 

भाग . १४ मधील ववेकनगर, तुळजाइव ती 
भागातील ड .पी. र यांचे मजबुतीकरण / 
नुतनीकरण / कॉ टकरण करणे. 

मे. ा  इ ा. कं सलट ट 
१.९७% 

 
 

               
         वर ल नमूद कामाक रता वा तु वशारद/ क प यव थापन स लागार (PMC) 

त यानुसार िन वदापुव व िन वदा प ात कामांसाठ  वा तु वशारद व क प यव थापन 
स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेबाबत व याकामी होणार  फ  अदा करणेस मा यता देणेत 
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येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक - ५७१४      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य उ ान  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२५९/१९ द.१८/०९/१९             
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/10/2019-20 अ वये भाग .१५ मधील 
राम मं दर उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.तावरे क शन कंपनी िन.र. .1,24,96,772/- 

(अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख शहा नव हजार सातशे बहा र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,20,43,882/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,20,43,882/- पे ा 2.00% कमी हणजेच वकृती 

यो य दरापे ा 2.03% कमी असून र. .1,18,03,004/- + रॉय ट  चाजस र. .2,64,390/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .1,88,500/- = एकुण र. .1,22,55,894/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

ठराव मांक - ५७१५      वषय मांक – ८२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – पयावरण 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक–मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/१५८/१९ द.१८/०९/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  – 
       मनपा या पयावरण अिभयांिञक   वभागाकड ल िन.नो. .ENV1/1-2019-20 अ वये 
पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील पवना नद  पुन जीवन क प राब वणे अंतगत पवना 
नद या दुषण िनयंञणासाठ  आव यक कामेकरणेकामी मे. खलार  इ ा. ा.िल. यांचेकडून 
िन.र. .९६,८५,२६,१२८/- (अ र  र. .शहा णव कोट  पं याऐंशी लाख स वीस हजार एकशे 
अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  चाजस वगळून र. .९६,८१,३४,२६९/-वर िन वदा दर ा  झाले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .-९६,८१,३४,२६९/-पे ा-१७.४५% कमी 
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दराने (िनवीदा वकृती यो य दराशी तूलना करता -२१.६०% कमी) हणजेच 
र. .७९,९१,९४,८३९/- +रॉय ट  चाजसर. .३,९१,८५९/- = एकुण र. .७९,९५,८६,६९८/- पयतकाम 
क न घेणेस व िनयमानुसार व िन वदा अट माणे यावर लव तु व सेवा कर वेगळा अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७१६      वषय मांक – ८३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.राहूल कलाटे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/९३०/१९ द.१७/०९/१९ 

            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  – 
       मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .३/३६-२०१९-२०) अ वये मे.बे ट इले क स 
िन.र. .१,१६,९०,७१५/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख न वद हजार सातशे पंधरा फ ) पे ा 
१९.१५% 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 घेणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७१७      वषय मांक – ८४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/८७०/१९ द.१८/०९/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  – 
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .97/1/2018-19 अ वये भाग .२ मधील 
बारणेव ती बो-हाडेवाड  येथील र ते डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .5,83,92,775/- 

(अ र  र. .पाच कोट  याऐंशी लाख या नव हजार सातशे पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,67,30,819/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,67,30,819/- पे ा 9.63% कमी दराने िन वदा ा  

झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
10.04% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .5,12,67,641/- + रॉय ट  
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चाजस र. .2,03,456/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,58,500/- = एकुण र. .5,29,29,597/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७१८      वषय मांक – ८५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/५३८/१९ द.१७/०९/१९ 

            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
       ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल व ुत मु यकायालय उ ाने या लेखािशषावर पान 

.३२९ अ . ८ अ वये सन २०१९-२० कर ता र. .७,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. सदर या तरतुद  पैक  

र.  ६०,००,०००/ -  इतक  तरतूद या कामास आव यक आहे.  सदरचे कामाची  िन वदा काढावयास व चाल ू

असले या कामांसाठ  कमी असले या तरतुद चे अंतगत वग करण क न पुरेशी कामिनहाय तरतूद करण े

आव यक आहे.  तर  तावात नमूद माण े  कामांसाठ  वाढ / घट क न आव यक या तरतुद चे 

वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५३,००,०००/-) सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 
ठराव मांक - ५७१९      वषय मांक – ८६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/५३७/१९ द.१७/०९/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल व ुत मु य कायालय सावजिनक सुर तता या 
लेखािशषावर पान .३१३,अ. .१७ अ वये सन २०१९-२० कर ता र. .४०,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. 

सदर या तरतुद पैक  र.  १,१२,००,०००/ -  इतक  तरतूद या कामास आव यक आहे. सदरचे कामाची  
िन वदा काढावयास व चालू असले या कामांसाठ  कमी असले या तरतुद च ेअंतगत वग करण क न 

पुरेशी कामिनहाय तरतूद करणे आव यक आहे.  तर  तावात नमूद माणे   कामांसाठ  वाढ / घट 
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क न आव यक या तरतुद चे वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .७२,००,०००/-) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

 
ठराव मांक - ५७२०      वषय मांक – ८७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – व तु  
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . व/मुका/तांमा-२/१४८/२०१९  

द.१८/०९/१९ 
            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  – 

  महारा  रा य शासनाचे उजा संवधन धोरण-२०१७ नुसार उजा संवधन व वाढ करण,े 
अंमलबजावणी करणेकर ता शासन िनणय द.१२/०१/२०१८ व द.४/६/२०१८ अ वये इ को 
त वावर थािनक वरा य सं थानी पथ द यांक रता फ  एलईड  पथ दवे बस वणे व यासाठ  
ईईएसएल सोबत करारनामा करणे बंधनकारक के याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
र यावर पारंपार क दवे बदलणे या कामास शासनाने अिधकृत केलेले मे.ईईएसएल समवेत 
करारनामा करणेस व यांचेकडून संयु क पाहणीनंतर  अंतीम अहवालानुसार  काम करवून 
घेणेस मा.महापािलका सभा ठराव . ४५५ द.०७/०९/२०१९ अ वये मा यता दलेली आहे व 
यानुसार मे.ईईएसएल यांचेकड ल द.१३/०९/२०१९ या सुधार त तावा (Proposal) नुसार 
क प खचाची र कम अंदाजे पये ३४.२९ कोट  + व तु व सेवाकर (GST) ऍ युएट  बेसीसवर 

पुढ ल सात वषाकर ता रा ीय बँकेत इ को खाते उघडून याम ये एकूण क प खचा या 
ऍ यूएट  नुसार तीन मह यांची र कम अगाऊ जमा करणे आ ण सदर खा यातून एलईड  
पथ दवे बस वणेचे काम पुण झालेनंतर होणार  वीजबील बचत व देखभाल दु ती या खचाम ये 
होणा-या बचतीतून “वीजबीले”या लेखािशषामधुन अदा करणे अथवा मे.ईईएसएल समवेत 
संयु क पाहणीनंतर अंतीम अहवालानुसार व करारना यानुसार िनधार त होणार  य  र कम 
“वीजबीले” या लेखािशषामधुन मे.ईईएसएल यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७२१      वषय मांक – ८८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३३८/१९ द.१७/०९/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  – 
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             मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .7/1/2019-20 अ वये भाग .२७  

मोरवाड  येथील आनंदधाम मशानभुमीचे नुतनीकरणाचे कामे करणेकामी मे.समीर ए टर ाईजेस 
िन.र. .3,17,15,609/- (अ र  र. .तीन कोट  सतरा लाख पंधरा हजार सहाशे नऊ फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,15,71,090/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,15,71,090/- पे ा 4.00% कमी हणजेच 
र. .3,03,08,246/- + रॉय ट  चाजस र. .89,669/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .54,850/- = एकुण 
र. .3,04,52,765/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

ठराव मांक - ५७२२      वषय मांक – ८९ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – पाणीपुरठा 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु६/का व/७९८/१९ द.१३/०९/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागांतगत सन २०१८-१९मधील व या 

पुव या चालू असले या वकास कामांची बले संबंिधतास अदा करणे आव यक आहे. सदर र कम 

उपल ध होणेकामी लेखा वभागाकडे मागील वषा या िश लक र कमे मधून र. .३७,९०,५१,२५४/- ची 
मागणी करणेत आलेली होती. लेखा वभागाने मागील िश लक र कमेतून र. .२८,६७,१९,५६९/- उपल ध 

क न दलेली आहे. यानुसार सव संबंिधत भाग कायालयाकडुन माह ती माग वली असता यानुसार 

वकास कामांना बले अदा करणेकामी र कम पये २७,२७,७८,९५४/- ची आव यकता अस याचे 

संबंिधत कायकार  अिभयंता यांनी कळ वले आहे.  तर  खालील त यात नमूद केलेनुसार लेखा 
वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या िश लक र कमेमधून सदर बले अदा करण ेआव यक 

आहे. 

अ. . मु यालय अदा करावयाची र कम . 
१ अ मु यालय ३,५०,१५०/-
२ ब मु यालय ११,००,०००/-
३ ब मु यालय १३,२९,९५८/-
४ क मु यालय १५,१४,७७८/-
५ ड मु यालय २०,००,०००/-
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६ ई मु यालय १,३४,९०,७३०/-
७ ई मु यालय १,६७,९०,३४५/-
८ वशेष योजना २३,६२,०२,९९३/-

 एकूण २७,२७,७८,९५४/-
          
         तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ अ वये 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 - ५७२३      वषय मांक – ९० 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – पाणीपुरठा 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/१०१८/१९ द.१७/०९/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१९/०५/२०१८-१९ सन २०१८-१९ क रता फ 

े ीय कायालयांतगत कृ णानगर व इतर ठकाणी वा ह ऑपरेशन क रता मजूर  पुर वणे    

(२०१८-१९) या कामासाठ  िन वदा र कम .२७,९५,९४६/- (अ र  र. .स ावीस लाख पं या णव 
हजर नऊशे शेहेचाळ स  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा 
र कम .२७,९५,९४६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम मे.शुभम 
उ ोग  या ठेकेदाराकडून र. .२७,९५,९४६/- पे ा सुधा रत दर ०.६०% जा त  हणजेच 
र. .८,१२,७२२/-  + रॉय ट ची र कम .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र कम .०/- = एकूण 
र. .२८,१२,७२२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण 
वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ /घट  अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलसे भाववाढ कलमानुसार िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७२४      वषय मांक – ९१ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/३८२/१९ द.१८/०९/१९ 

            मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन  –   
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       मनपाचे भ  श  उदयान ते बजलीनगर उडडाण पुलापयत ( पाईनरोड, ािधकरण 

से.नं.23,24,26,27 म य दुभाजक, वेणूनगर थमसोसा. व काळाखडक ते   भूमकर चौक  देखभाल व 
सरं ण कामा बाबत िन वदा नोट स .६/२०१७-१८ बाब .२ अ वये िन वदा िस द 
क न.मे.िनसग लॅ ड केप स हसेस.यांची अंदाजप कय दरापे ा १५.००% ने कमी या दराने 
वका न आदेश .उ ान/४/का व/१७/२०१७ द.११/१/२०१७ अ वये र. .१,२६,०३८/- ित 

महा या दराने २ वष कालावधीसाठ  देणेत आला आहे.सदर खचास मा. थायी सिमती ठराव 

.१९८०० द.२७/१२/२०१६ अ वये र. .३०,२४,९१२/- चे खचास मा यता िमळालेली 
आहे.लोकसभा साव. िनवडणुक स कमचार    िनयु  केली गे यामुळे  िन वदेस उशीर झाला आहे. 
सदर  न वन िन वदेनुसार द.१/८/२०१९  रोजी  आदेश दे यात आलेला आहे मे.िनसग लॅ ड केप 
स हसेस यांना दनांक १०/०३/२०१९ ते ३१/७/२०१९ अखेर मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 
मुदतवाढ कालावधीम ये र. .५,२५,२९७/- (अ र  र. .पाच लाख पंचवीस हजार दोनशे स या णव 
फ ) एवढा जादा खच अपे त आहे याखचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  सदर कामातील काळा खडक ते भूमकर चौक हा मजकुर वगळ यास व यांचेशी करारनामा 
क न कामाचा दु ती आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 
ठराव मांक - ५७२५      वषय मांक – ९२ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३४२/१९ द.१८/०९/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/28/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील 

दा गाडन, िलंक रोड, िचंचवड टेशन व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, कॉ ट पे ह ंग, टॉम 
वॉटर लाईनची दु तीची कामे करणेकामी M/s.Jai Ganesh Enterprises िन.र. .37,49,315/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार ितनशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,80,322/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,80,322/- पे ा 30.75% कमी हणजेच र. .25,48,623/- + रॉय ट  
चाजस र. .50,293/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,700/- = एकुण र. .26,17,616/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ५७२६      वषय मांक – ९३ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राजे  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३४१/१९ द.१८/०९/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/27/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील 
बी लॉक व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, कॉ ट पे ह ंग, टॉम वॉटर लाईनची दु तीची 
कामे करणेकामी M/s.S.V.Satpute Developers & Builders िन.र. .37,49,669/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,87,917/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,87,917/- पे ा 30.87% कमी हणजेच र. .25,49,457/- + 
रॉय ट  चाजस र. .43,052/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,700/- = एकुण र. .26,11,209/- 

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

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

--------- 
 
ठराव मांक - ५७२७      वषय मांक – ९४ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ े ीय 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ था/६२१/१९ द.१८/०९/१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इमारती व इतर चरचे संर णा मक प र ण 
(Structural Audit) अिनवाय करणेबाबत या अिधिनयमात केले या सूचनेनुसार महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २६५ (अ) माणे अंबलबजावणी करणे आव यक आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका "फ" भाग अंतगत िचखली गावठाण, पाट लनगर, गणेशनगर,  
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कृ णानगर, शरदनगर, कोयनानगर, महा माफुलेनगर, पुणानगर, पीनगर तळवडे,िनगड   गावठाण, 

से टर 22- ओटा क म,यमुनानगर इ याद  भागांचा समावेश आहे. सदर भागातील इमारतींपैक  
काह  म.न.पा. इमारती, जु या, जीण व नादु त अव थेत अस याचे दसून येते. तसेच 
महापािलके या मह वा या मालम ांचे व कायालयीन अिभलेखांचे नैसिगक आप ी पासून व इतर  

संभा वत धो यापासून संर ण कर याक रता चरल ऑ डटर यांचेमाफत संर णा मक प र ण 
करण ेआव यक आहे. फ े य कायालयाअंतगत सोबत जोडले या याद तील इमारती येत असून सदर 

इमारती कमान ३० वष जु या असून नादु त अव थेत असून सतत देखभाल दु तीची कामे करावी 
लागतात. यामुळ सदर इमारतींचे चरल ऑड ट करण ेगरजेचे आहे. फ भागातील चरल ऑड ट 

करणे आव यक असले या इमारतींचे एकूण े फळ सुमारे १३२७२७.४६ चौ फुट इतके येत असून, र. . 

२३,३३,४९३/- इतका खच अपे ीत आहे.     म.न.पा. या थाप य वभागाकडे अशा कारचे 
संर णा मक प र ण करणेकर ता चरल ऑ डटर यांची वा र  कृत सूची उपल ध आहे. 

याअनुषंगान े जु या इमारतींचे संर णा मक प र ण (Structural Audit)  क न घेणेक रता या 
सूचीतील अनुभवी चरल ऑ डटरची नेमणूक करण े यो य राह ल. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा. थायी सिमती ठराव .४०८० द.१०/०९/२०१३ अ वये मा यता ा  

चरल ऑ डटर पॅनेलम ये     मे.के.बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांचा स लागार 
हणून समावेश आहे. तसेच यां यामाफत क , रा य शासना या व प.ंिचं.म.न.पा. या. व वध 
वभागातील इमारतींचे संर णा मक प र णाचे कामे केलेले आहे. मे.के.बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग 
स हसेस यांना संबंिधत काम करणेबाबत वचारणा केली असता, वर ल वषयां कत काम 
मा.आयु  यांनी मा य केले या चिलत दरसूची नुसार करणेस यांनी तयार  दश वली आहे. तर  

फ भागातील म.न.पा. इमारतींचे चरल ऑड ट करणे आव यक असून याकामी मे.के.बी.पी. िस हल 

इं जिनअ रंग स हसेस यांची या कामासाठ  चरल ऑड टर हणून नेमणूक क न यांना कामाचा 
आदेश देणे व म.न.पा. या चिलत दरसूचीनुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७२८      वषय मांक –९५ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग– वायसीएमएच 
सूचक – मा.राज  गावडे       अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/का व/८ड/५३३/२०१९  
       द.१८/०९/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
   यशवंतराव च हाण मृती णालयाचे पद यू र सं थेम ये एकूण दहा वषयांचे पद यू र 

अ यास म सु  कर याची या सु  झाली असून उवर त खालील नमूद केले या ०४ वषयांचे 
अ यास मास परवानगी िमळ याची या सु  करणेकामी महारा  आरो य व ान वदयापीठ, 
नािशक, या सं थे तफ संलगनीकरणास मा यता िमळ वणे आव यक आहे.  
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अ. . वषय  
१ नेञरोगिच क सा   
२ उरोरोगशा ञ 
३ सामाजीक औषध वैदयक शा ञ 
४ वचारोग शा ञ 

     उ  नमुद चार वषयांना सन २०२०-२१ या शै णक वषाक रता संलगनीकरणास मा यता 
िमळणेकामी वह त नमू यात अज व शु क महारा  आरो य व ान वदयापीठ नािशक 
यांचेकड ल दनांक ०५/०४/२०१९ चे पञ ा  झालेले आहे. सदर पञानुसार सदरचा ताव/अज 
वदयापीठाने िनधार त केले या शु कासह (“कुलसिचव, मआ व व नािशक” यांचे नावे नािशक E-

Payment Gate Way णाली ारे) द.३१ ऑ टोबर २०१९ पयत कायालयीन वेळेत वदयापीठात 
य  सादर करणे आव यक आहे. महारा  आरो य व ान वदयापीठ नािशक यांनी 

द.०५/०४/२०१९ रोजी िस द केले या िनदशानुसार येक नवीन पद यू र अ यास म सु  
कर यासाठ  ती वषय र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा लाख) फ  या माणे उ  नमदु एकूण 
०४ वषया कर ता र. .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स लाख) फ  यांना देणे आव यक 
अस याने आदेश .वायसीएमएच-८ड/का व/   /२०१९, द.   /०९/२०१९ अ वये अदा करणेत आलेले 
आहे. तसेच सदरचा खच हा पीजीआय, वायसीएमएच, पीसीएमसी क रता ववीध शासक य 
िनयामक सं था व वदयापीठ इ.चे शु क भरणे या लेखािशषावर सन २०१९-२० या आिथक 
वषाक रता केले या र. .८०,००,०००/- (र. . ऐंशी लाख) मधुन करणेत आलेला अस याने सदरचे 
वषयास 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 - ५७२९      वषय मांक –९६ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग– वायसीएमएच 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/५३२/२०१९  
       द.१८/०९/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
          मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात टाफनस, लड बँक टे निशयन, लड बँक कौ सलर, एम.एस.ड यू. 
डायलेिसस टे निशयन, डाटाएं   ऑपरेटर, फामािस ट, ए स-रे टे निशयन, लॅब टे निशयन, 

पु षक  मदतनीस व ी क  मदतनीस ह  पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 
वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर  जा हरात कटन मांक ३२८/२०१९ िस द क न ा  
उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या उमेदवारांची 
िनयु  करणेत आलेली आहे. िनयु  आदेशातील व हत मुदतीत जू न झालेले व जू होऊन 
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म येच सेवा सोडून गेले या र  जागी द.२६/०८/२०१९, द.०९/०९/२०१९ व द.१६/०९/२०१९ रोजी 
Walk in Interview  ारे िनवड झाले या १६ उमेदवारांची याद   तावात नमुद प  अ म ये 
सादर केली आहे. यास काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७३०      वषय मांक – ९७ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग– थािनक सं था कर  
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक–मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . थासंक/३/का व/२०/२०१९ द.१८/०९/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  – 
   थािनक सं थाकरासाठ  न दणी झाले या न दणीकृत यापार / यावसायीक यांचे 
थािनक कर िनयम २०१० मधील िनयम ३३ मधील तरतूद नुसार सन २०१३-१४ तेसन २०१७-१८ 

या आिथक वषाचे कालावधीतील लंबीत कर िनधारण काम पुण कर यासाठ  ती करण पये 
७५०/- (अ र  पये सातशे प नास फ ) या दराने करिनधारण करणे तपासणी क न 
घे या या कामासाठ  एकूण (आठरा) सनद  लेखापालांचे वार य ताव सादर झालेले आहेत. 
यांची छाननी क न ा  खाजगी सनद  लेखापाल यांना कायादेश दे यास तसेच सदर कामासाठ  

होणा-या य  खचास व सदर खच थािनक सं थेकडून कंपनी तपासणी खच व थािनक 
सं था कर परतावा या लेखािशषामधुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७३१      वषय मांक – ९८ 
दनांक – १८/०९/२०१९      वभाग– थाप य उ ान   
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२६२/२०१९ द.१८/०९/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/7/2019-20 अ वये भाग .३ च-होली 
येथील वाघे र मं दर प रसरात उ ान वकिसत करणे.(ट पा-२) कामी मे.पी.ए.िशरोळे इं जिनअस 
अँड कॉ टर िन.र. .1,49,27,033/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख स ावीस हजार 
तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,39,27,716/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,39,27,716/- पे ा 
3.88% कमी हणजेच वकृती यो य दरापे ा 3.99% कमी असून र. .1,33,87,321/- + रॉय ट  
चाजस र. .9,40,767/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,550/- = एकुण र. .1,43,86,638/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
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कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७३२      वषय मांक – ९९ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका लेखा वभागामाफत महापािलकेचे आयकर, व तु व सेवा कर, 

यवसाय कर वषयक कामकाज तसेच इ. कामकाज अचूक प तीने होणे आव यक आहे. सदर कामी, मे. 

िचंगळे आ ण असो. (सनद  लेखापाल), पंपर , पुण ेयांची सन २०१८-१९ या वषाकर ता कोटेशन नुसार 

नेमणुक कर यात आली होती. सदर नेमणुक दनांक ३१/३/२०१९ रोजी संपलेली आहे. सदर काळात 

आचारसं हता लागू अस याने नवीन कर स लागार यांची नेमणुक करणे श य नस याने मे. िचंगळे 

आ ण असो. (सनद  लेखापाल), पंपर , पुण ेयांचेकडून पुढ ल कालावधीचे (आजपयत) काम क न घे यात 

आलेले आहे. सदर काम हे वा षक व पाचे अस याने मे. िचंगळे आ ण असो. (सनद  लेखापाल), पंपर , 

पुण ेयांना सदर कामकाजक रता स लागार हणून सन २०१९-२० ( कंवा नवीन कर स लागार िनयु  

करेपयत) या आिथक वषाकर ता सन २०१८-१९ या कामकाज आदेशातील दरानुसार व करारना यातील 

अट  व शत नुसार फेर नेमणूक कर यास यानुसार य  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 - ५७३३      वषय मांक – १०० 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 
       पयावरणपुरक गणेशो तव राब व याकर ता गणेश मूत  वसजनासाठ  ५० टन अमोिनयम 

बायाकाब नेट थेट प तीने मे. रा ीय रासायिनक योगशाळा यांचेमाफत खरेद  कर यास ठराव . 

५४२९, दनांक ४/०९/२०१९ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. तथा प मे. रा ीय रासायिनक 

योगशाळा हे नाव नजरचुक ने नमूद झालेले असून याऐवजी मे. रा ीय केिमक स एँ ड फट लायझस 

िल. अशी दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ५७३४      वषय मांक – १०१ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
       मा. थायी सिमती ठराव . ५०१५, दनांक १२/०७/२०१९ अ वये मनपा या जलिनःसारण 

वभागा या िन. . १५/०७/२०१८-१९, भाग .२२ मधील वजयनगर, पवनानगर, नढेनगर, कोकणेनगर, 

राजवाडेनगर, व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणे, या कामासाठ  मे. िस क  लं बंग एँड े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर यांचेसाठ  

(िनवीदा र कम . ५९,६७,६७५/- अ र  – एकोणसाठ लाख एकोणन वद हजार दोनशे फ ) कर ता 
मा यता िमळालेली आहे. तथा प य ात अ र  र. . - एकोणसाठ लाख सदुस  हजार सहाशे पंचाह र 
फ  अशी अस याने या माणे दु ती होणे आव यक आहे. तर  ठराव . ५०१५, द. १२/०७/२०१९ म ये 

अ र  - एकोणसाठ लाख सदुस  हजार सहाशे पंचाह र अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ५७३५      वषय मांक – १०२ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत व वध वकास कामांचे िन वदा िस  करणेत 
येतात, िन वदेत अंदाजप कापे ा कमी रकमेचे दर ठेकेदाराकडून ा  झालेस अट  व शत नुसार 
संबंिधत ठेकेदाराकडून ८ दवसात परफॉम स अनामत र कम वीका न कायवाह  करणेत येते, 

तथा प काह  बँकाकडून परफॉम स अनामत र कम एफड आर अथवा बँक गॅरंट  व पात 
िमळणेस ८ दवसापे ा जादा कालावधी लागत अस यान,े परफॉम स अनामत सादर करणेची 
मुदत १५ दवसांपयत वाढ व याची मागणी काह  ठेकेदांरांनी केलेली आहे. मनपाचे व वध कामांचे 
साठ  चालू आिथक वषात या िन वदा िस  झाले या आहेत यांची िन वदा उघडलेपासून १५ 
दवसापयत परफॉम स अनामत वीका न िन वदा वीकार याची कायवाह  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणचेी वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक - ५७३६      वषय मांक – १०३ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 
क याणकार  योजना राब व या जातात. सदर, योजनेचे दरवष  मनपा ह तील नाग रकांकडून 
योजनांचे लाभाक रता अनेक अज ा  होतात. या अजाची संगणकावर न द घेणेत येते. (DATA 

ENTRY/ ECS) याकामी मे नॅशनल ुप यांना आदेश .ना वयो/१/का व/११७/२०१८ द.१७/२/२०१८ 
अ वये १ वष कालावधीक रता संगणकावर डेटा ऐं / ECS करणेचे कामकाज देणेत आले होते 
सदर कामाची मुदत द.१६/२/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. परंतु सन २०१८-१९ या आिथक 
वषाम ये माच-ए ल म ह याम ये लोकसभा िनवडणूका हो या यामुळे आचारसं हता कालावधी 
पुव  ा  झाले या अजाना पाञ/डेटा ऐं  क न लाभ देणे आव यक होते. सदरचे कामकाज हे 
कालमयाद त अस याने तसेच शासन िनणयानुसार आिथक वषातील केलेली तरतूद खच करणे 
आव यक अस याने सदरचे डाटा ऐं चे काम मे.नॅशनल ुप िचंचवड, यांचेकडुन क न घेणेत 
आलेले आहे. सबब, नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल DATA ENTRY/ ECS कामकाजाची 
िनकड वचारात घेता मे. नॅशनल ुप िचंचवड, द.१७/२/२०१९ पासून पुढे िन वदा या पुण 
होईपयत अथवा सन २०१९-२० मधील अजाची संपुण DATA ENTRY होईपयत यापैक  आधी 
घडेल अशा कालावधीपयत मागील मंजुर दर र. . ५.७७ (अ र  र कम पये पाच आ ण 
स याह र पैसे फ ) ित  डेटा एं /ईसीएस या कामकाजाक रता मुदतवाढ दे यास आ ण सन-

२०१९-२० म ये साधारणपणे जा तीत जा त ३०,००० अज ये याची श यता वचारात घेता ित 
DATA ENTRY/ ECS क रता जा तीत जा त १,७३,१००/- (अ र  र कम पये एक लाख  
याह र हजार शंभर फ ) अथवा यापे ा कमी अज ा  झा यास ा  अजा या सं येनुसार 

मंजुर दराने कामकाज दे यास व याबाबत 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 - ५७३७      वषय मांक – १०४ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
             डझा टर मॅनेजमट फेडरेशन, पुणे ज हा ह  रा यामधील, नाग रकांचे जवीतहानी 
वाच वणार  सेवाभावी आप ी यव थापन सं था आहे. सदर सं थेने, नुकतेच सांगली व को हापूर 
येथील अितवृ ीम ये िनमाण झाले या आप ीम ये अनेक नाग रकांचे जीव वाच व याचे बहुमु य 
काय केले आहे. सदर सं थेने केलेले काय वचारात घेता, सं थेस मदत हणून पपंर  िचंचवड 
महानगरपािलके कडून ६ य  मता रबर बोट एक नग व यासह (१५ एचपी ओबीएम मशीन) 
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आप ी यव थापन सा ह य मनपाने िनयम व अट  ठरवून सं थे या वापराक रता आप ी 
यव थापन वभागाकडून खरेद  क न दे यास व याक रता व या क रता येणा-या  
र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) पयतचे 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 - ५७३८      वषय मांक – १०५ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
             मा. थायी सिमती ठराव मांक १८१८ द.२६/१२/२०१७ म ये “ मे.शशांक फडके” हा  
मजकुर वगळुन याऐवजी “ आक .शशांक फडके मे.सोल पेस “हा मजकुर समा व  कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

 
ठराव मांक - ५७३९      वषय मांक – १०६ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
           ी.करंजखेले दलीप अनंत, पयवे क (अ न) वग  (२)  व ी.नागवेकर र वं  गो वंद, 

अ न िनर क,  वै क य वभाग, प.ंिचं.म.न.पा. पंपर  १८ हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
साधारण ३२ ते ३३ वष कायम व पी सेवा कर त आहे ी.करंजखेले व नागवेकर यांनी संबंिधत 
वभागास (अ न व औषध शासन, मुंबई) यांना मनपा माफत शासन सेवेत वग होणेसाठ  दनांक 
५/०८/२०१८ चे अजानुसार व वेळोवेळ  प ा वये संमती (Willing)  दलेली नाह  व असहमती 
दश वली आहे. उ  नमुद अिधकार  व कमचार  हे मुळचे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सेवक 
अस याने व यांनी शासन सेवेत वग होणेकामी वैय क कारणा तव संमती दलेली नस यान ेव 
तसे मा.आयु  प.ं िच.ं मनपा यांनी दनांक  २६/१२/२०१८ चे प ा वये अ न व औषध शासन 
महारा  रा य मुंबई वभागास कळ वले आहे. तसेच महानगरपािलकेमाफत यांची सेवा यथायो य 
पदावर समायोजन क न समा व  क न घे याची कायवाह  काया वत अस याने या अनुषंगाने 
कायवाह  करणेकामी प  िशफारस करणेत येत आहे. सबब,या ठरावा ारे ी.करंजखेले दलीप 
अनंत, पयवे क (अ न) वग (२) व ी.नागवेकर र वं  गो वंद, अ न िनर क वैदयक य वभाग  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ यांना यांची शै णक पा ता सेवाजे ता, 
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कामकाजाचा अनुभव, याचंी संमतीप  इ. यांचा वचार होऊन यथायो य समक  पदावर िनयु  
करणेकामी व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये कायम व पी सेवा /काम करणेसाठ चे आदेश 
िनगत होणेस िशफारस करणेस व तसे शासनाचे संबंिधत वभागास कळ वणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणचेी वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७४०      वषय मांक – १०७ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
             औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथील मागील १८ ते २० वषापासून काम करणारे 
मानधन िनदेशक यां या सेवेचा द घ कालावधी ल ात घेता यांना दवाळ  सानु ह अनुदान 
र कम पये तीस हजार दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५७४१      वषय मांक – १०८ 
दनांक – १८/०९/२०१९       
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. ा खानोलकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ मधील व या पुव या चालू 
असले या वकासकामांची बले संबंिधतास अदा करणे आव यक आहे. लेखा वभागाकडे उपल ध 
असले या मागील वष या िश लक रकमेतून BRTS वभागासाठ  २१ कोट  उपल ध क न दलेले 
आहे. लेखा वभागाकडे उपल घ असले या मागील वष १८-१९ मधील िश लक र कमेमधुन 
खालील माणे बीले अद  करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १०२ नुसार मा यता 
देणेत येत आहे.  
  
अ.
.  

कामाचे नाव  पान 
.  

अ.
.  

लेखािशष सन २०१९-२० 
ची तरतुद  

मागील वष या िश लक 
रकमेतुन उपल ध क न 
ावयाची तरतुद 

एकुण 

१ . .७ च-होली येथील 
हरामाता पुल, 
खडकवासला व ती ते 
९० मी ड.पी. र ता 
वकिसत करणे  

२० ६७ थाप य 
वशेष योजना  

३,५०,००,०००/- ५,००,००,०००/- ८,५०,००,००० 

 एकुण     ५,००,००,०००/-  
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        वर ल माणे लेखा वभागाकडे उपल ध असले या मागील वष या िश लक रकमेतुन 
BRTS वभागासाठ  २१ कोट  उपल ध क न दलेले आहे. परंतु BRTS वभागासाठ  पुरेशी तरतुद 
अस याने यातील ५ कोट  र कम वर ल कामाची बले अदा करणेकामी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता 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/१३०९/२०१९ 

दनांक – १९/०९/२०१९ 
 
 

                                                  
(उ हास बबनराव जगताप)                                

   नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
             पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडेपुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( .पाप/ुका व/०६/७८७/२०१९ द.११/०९/२०१९ वषय .२४ चे लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/२१८/२०१९ द.१६/०९/२०१९ वषय .३३ चे लगत) 
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