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

कायप का मांक – १३५ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ०४/०९/२०१९                                वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.०४/०९/२०१९ रोजी द ुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 

                        

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

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.च धे आरती सुरेश 

१०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

११. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

१२. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१३. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१४. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

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

 
         या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल – अित.आयु , मा.उ हास जगतापü 

-  नगरसिचव, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – 
मु य लेखािधकार , मा.तुपे, मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, 
मा.िचतळे, मा.दु रगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, 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), 
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मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, 
मा.मोरे, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.सेठ या, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड  - कायकार  
अिभयंता, 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 .१०९) सन २०१९-२० चे अंदाजप काम ये व ुत वषयक कामांक रता अंतगत तरतूद 
वग करणेबाबत. 

वषय .११०) अ े ीय व ुत वभाग लाईट बलासाठ  तरतूद वग करणेबाबत. 
 

वषय .१११) भोसर  येथील व ुत दा हनी २ वषाक रता ठेका प दतीने खाजनी सं थेस चालन 
देखभाल दु ती करता देणेबाबत. 

वषय .११२) पयावरण पुरक गणेश उ सव राब वणेक रता गणेश मुत  वसजनासाठ  रा ीय 
रासायिनक योग शाळा, पुणे यांचेकडून ५० टन अमोिनयम बायकाब नेट थेट 
प दतीने खरेद  करणेबाबत.  

वषय .११३) भाग .६ मधील भगतव ती व गुळवेव ती प रसरातील र यांचे डांबर करण 
करणेबाबत. 

वषय .११४) भाग .३१ प रसरातील मु य र ते अ ावत प दतीने करणे. 
 

वषय .११५) भाग .२ बो-हाडेवाड , बनकरव ती मधील अ त वातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करणे करणे. 

वषय .११६) शहरातील मोकाट व भटक  डुकरे पकड यासाठ  िनयु  करणेत आले या मे.आर. 
राजकुमार डॉग ए ड पग कॅिचंग कॉ ॅ टर यांचे बल अदायगीबाबत.  

वषय .११७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागासाठ  सन २०१९-२० 
क रता आव यक व ाथ  बस वाहतुक करणेकामी मे. ेम टूस अ ड ॅ ह स या 
सं थेची िनयु  करणेबाबत. 

वषय .११८) घंटागाड  कमचा-यांना दवाळ  सणीक रता ब स/सानु ह अनुदान िमळणेबाबत. 
मा.राज  गावडे, मा.राहूल कलाटे यांचा ताव. 
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वषय .११९) मा. थायी सिमती ठराव .११८५, ११८६ द.१७/१०/२०१७ नुसार केले या 
करारना यातील अट म ये दु तीबाबत.- मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर 
यांचा ताव. 

वषय .१२०) सन २०१९-२० या अथसंक पातील इ े ीय, थाप य कायालयातील कामां या 
तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत.- मा.संतोष ल ढे, मा.राज  लांडगे यांचा 

ताव. 
वषय .१२१) सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कातील कामांना तरतूद वग करण क न 

िमळणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१२२) क े ीय कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत. – 

मा.न ता ल ढे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
वषय .१२३) तळवडे उ ानाक रता रखवालदार मदतनीस कमचार  सुर ा वभागामाफत 

िमळणेबाबत. – मा.क णा िचंचवडे, मा.पंकज भालाकर यांचा ताव.  

वषय .१२४) यमुनानगर म हला अघाड , िनगड  या समुपदेशन क ास मुदतवाढ देणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता िमळणेबाबत. – मा.राज  गावडे, 

मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
वषय .१२५) झरो बॉईज चौक नेह नगर येथील धन िनरंकार स संग भवन देखभाल 

दु तीसाठ  यू भारत वकास सोशल फ डेशन या सं थेला देणेबाबत. – मा.सागर 
आंगोळकर, मा.राज  गावडे. 

वषय .१२६) थरमॅ स चौक ते के.एस.बी.चौक पयत टाटा मोटस र ता व औ ंध रावेत 
बीआरट एस र यावर ल न याने केले या सबवे वर ल र ता म य दुभाजक 
नुतणीकरण करणे.   

वषय .१२७) भ  श  उ ान ते बजलीनगर रे वे उ डाणपुलापयत ( पाईन रोड ािधकरण) व 
संभाजी चौक ते गणेश तलावा पयतचा म यदुभाजक सुशोिभकरण १ वष देखभाल 
करणे.  

वषय .१२८) ड व ग कायालयातील र ते द ुभाजक सुशेिभकरण क न १ वष देखाभाल करण.े 
 

वषय .१२९) पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे ह भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई व चोकअप करणेबाबत.  

वषय .१३०) िचंचवड आर ण .१८१ ड नुसार पंपर  िचंचवड बझनेस सटर उभारणे क रता 
मे. िसल इ ा चर यांची स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत.  

 
--------- 
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ठराव मांक - ५३१८      वषय मांक – १ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/४८३/१९ द.२१/०८/१९ 

            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
                      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .41/04/2018-19 अ वये  . .16 म ये खंडोबामाळ 

चौक ते हाळसाकांत चौक पयत पालखी मागाचे कॉ ट करण करण े कामातंगत र याचे 
व ुतीकरण करणकेामी  मे.सुमी इले कल स ह सेस िन.र. .74,43,372/- (अ र  र. .चौ-याह र 
लाख ेचाळ स हजार तीनशे बाह र फ ) पे ा 16.00% 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 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 - ५३१९      वषय मांक – २ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१५६/१९ द.२१/०८/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
               मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/6/2018-19 अ वये भाग .५ गवळ नगर 

सॅ ड वक कॉलनी येथील मनपा इमारतींची दु ती करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.गायकवाड संकेत रामदास िन.र. .34,70,560/- (अ र  र. .चौतीस लाख स र हजार पाचशे साठ फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,34,645/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,34,645/- पे ा 22.50% कमी हणजेच 

र. .26,61,850/- + रॉय ट  चाजस र. .4,465/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,450/- = एकुण 

र. .26,97,765/- 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 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 े बधंनकारक 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 - ५३२०      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३४०/१९ द.२३/०८/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/22/2019-20 अ वये भाग .११ म ये फुलेनगर 

िशवाजी पाक इ याद  ठकाणी फुटपाथ वषयक कामे करणेकामी मे.आकाश इ ा चर 

िन.र. .41,30,512/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख तीस हजार पाचशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .41,12,124/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,12,124/- पे ा 21% कमी हणजेच र. .32,48,578/- + रॉय ट  चाजस 

र. .5,088/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण र. .32,66,966/- 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 - ५३२१      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/८७४/१९ द.२३/०८/१९ 

वषय - आं  व भामा आसखेड क पांतगत “Designing of 300 MLD Water 
Treatment Plant &Construction, commissioning of 100 MLD 
Capacity in Phase I and Operation Maintenance for ten years of 
100 MLD Capacity at Chikhali Including all Civil, Mechanical, 
Electrical, Instrumentation, SCADA & Allied works, including 3 
months trial run and commissioning.”  करणे या कामाचा करारनामा 
करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .४ चा वचार वशेष सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक - ५३२२      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/९८/१९ द.१७/०६/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .100-2-2018-19 अ वये िचचंवड येथील 

मंगलमुत  वाडा, चापेकर िश पसमुह मोरया गोसावी मं दर पासून ते थेरगाव बोट लब पयतचा 
प रसर सुशोिभकरण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .9,31,93,017/- (अ र  र. .नऊ कोट  
एकितस लाख या णव हजार सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .9,08,18,737/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .9,08,18,737/- पे ा 15.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 

चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 15.20% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,71,95,926/- + रॉय ट  चाजस र. .18,64,780/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .5,09,500/- = एकुण र. .7,95,70,206/- 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 य े 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 - ५३२३      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य BRTS  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ BRTS/६६१/१९ द.२३/०७/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            थाप य बीआरट एस वभागाकड ल तावात नमुद माणे वकास कामां या तरतुद त 

वाढ/घट करणे आव यक आहे. तर  या  माणे सन २०१९-२० या अंदाजप कातील तरतुद म ये  

वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे   सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .१,०१,००,०००/-).  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक - ५३२४      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – ह े ीय, थाप य   
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह े/ था/ का व/३६६/१९ द.०४/०७/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            सन २०१९-२० चे अंदाजप कात वशेष योजना या लेखािशषाखालील भाग .५९ मधील 

िशतोळेनगर, सातपुडा व आनंदनगर भागातील र याचे UTWT प तीने वकिसत करणे (पान .३२, 

अ. .१४०). या कामांसाठ  सन २०१९-२० साठ  एकूण मुळ तरतुद र. .५०,००,०००/- असून  सदर कामांचे 

 अंितम व भाववाढ  देयके अदा कर यासाठ  सन २०१९-२० चे  सुधा रत अंदाजप क मंजूर होईपयत सदर 

कामासाठ   तावात नमुद माणे र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) वाढ/घट क न 

सुधार त तरतुद करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक - ५३२५      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय   
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  . था/ िन/ड-मु य/२४२/१९ द.०३/०८/१९ 

            मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .85-01-2018-19 अ वये . .26 वाकड पंपळे 

िनलख येथे व वध ठकाणी वरंगुळा क  तयार करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एम.जे.क शन िन.र. .1,07,60,437/- (अ र  र. .एक कोट  सात लाख साठ हजार चारशे सदतीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,06,99,886/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,06,99,886/- पे ा 12.75% कमी हणजेच 

र. .93,35,651/- + रॉय ट  चाजस र. .33,691/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .26,860/- = एकुण 

र. .93,96,202/- 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 - ५३२६      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय   
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/५/का व/३८७/१९ द.०३/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
         मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/45/1/2018-19 अ वये भाग .२ म ये 

व वध ठकाणी व ुत वषयक कामे करणेकामी (18-19) मे.सुमी इले कल स ह सेस 

िन.र. .1,28,32,045/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठावीस लाख ब ीस हजार पंचेचाळ स फ ) पे ा 13.1% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,11,51,047/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 

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

राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - ५३२७      वषय मांक – १० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – भूिम आ ण जंदगी   
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भु ज/२/का व/३९७/१९ द.०७/०८/१९ घेण े

वषय - सव च दरा या िन वदा वकृत क न िन वदे माणे देय केलेली र कम भ न  
(िन वदा सूचना .७, ८, ९, १०, ११, ११/२०१८-२०१९) व ितन पे ा कमी 
आले या गाळ या िन वदा (िन वदा सूचना . ६, ७, ९, १०, ११) वकृत होऊन 
गा यांचे ताबे देणेबाबत.  

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

--------- 
ठराव मांक - ५३२८      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ े ीय, जलिन:सारण   
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/जिन/का व/७४/१९ द.२१/०८/१९ 

            मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून  –  
           फ े ीय कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफ 

सफाई करणे व चोकअप काढणे या कामास मुदतवाढ िमळणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर हे कर त 
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आहेत. सदर कामाचे ि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 .१०७३५, 

द.२१/०२/२०१५ अ वये मंजूर केलेली असुन ठरावानुसार सदर कामाचे िन वदा र. .१,०५,३९,९००/- साठ  

४.८४% कमी या दराने हणजेच र. .१,००,२९,७६९/- 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 वशाल िस ह ल 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 . १६५९३. द. २८/०६/२०१६ अ वये मुदतवाढ स मा यता दलेली आहे. 
मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेली मुदत द.११/०६/२०१८ रोजी पुण होत अस याने िन वदा अट   व 

शत  (A) मधील अट . ४ नुसार मा. थायी सिमती या ठराव . ११६९, दनांक १७/१०/२०१७ व २६२४, 

दनांक ०२/०५/२०१८ नुसार अनु मे तृतीय वषाकर ता ५%व चतुथ वषाकर ता ४.३५%,Schedule B या 
दरात वाढ क न सदर कामास ११/०६/२०१९ पयत मदतवाढ दलेली आहे. वषयां कत कामा या िन वदा 
अट   व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार सदर कामास दोन वषाचा कालावधी पुण झा यानंतर ततृीय 

वषापासुन िन वदा दारात १०% वाढ क न देणेची तरतुद आहे. सदर कामाचा चतुथ वषाचा कालावधी 
दनांक ११/०६/२०१९ रोजी पुण होत आहे. या कामास पाच या वषाकर ता मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. 

दर यान या कालावधीमधील डझेल व लेबरचे दर वाढले अस याने स या चालू असलेले दर व चतुथ 

वषाकर ता मदुतवाढ देणेत आलेले दर “ प  ब” म ये दशवले असून यानुसार स ाचा दर १७.६२% 

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 पाच या वषाक रता एक वष कालावधीसाठ  चतुथ वषापे ा १०.००% जा त 

असे एकुण १९.३५% जा त दरवाढ सह मुदतवाढ देऊन येणारा खच र. . १,१९,७०,५२९/- पयत काम 

क न घे यास मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयाबाबत 
खालील बाबींची पुतता करणेत यावी. 
१) कमचा-यांचे पगार अदायगीसाठ  बँक खाते ह  यां या िनवा थानाजवळ व आधारकाडवर ल 

प याजवळ ल बँकेत असावीत. 
२) सदर कमचा-यांना बँकेचे एट एम काड दले नसलेबाबत बँकेचा ना हरकत दाखला घेणेत 
   यावा.  
३) सदर कमचा-यांना चेकबुक दले नसलेबाबत या बँकेकडून ना हरकत दाखला घेणेत यावा. 
   वर ल बाबींची पूतता झाले नंतरच संबंिधत ठेकेदारास बील अदायगी करणेची कायवाह  
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 - ५३२९      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य BRTS   
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ BRTS/२४६/१९ द.२२/०७/१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/01/2018-2019 अ वये सांगवी- कवळे व 

नािशक फाटा वाकड बस टेशन या अटोमेट क ओपिनंग डोअरची वा षक चालन व देखभाल यव था 
करणेकामी मे.कुणाल ता यासाहेब गायकवाड िन.र. .37,20,000/- (अ र  र. .सदोतीस लाख वीस हजार 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,20,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,20,000/- पे ा 1.00% कमी हणजेच 

र. .36,82,800/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .36,82,800/- 

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 - ५३३०      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार    
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/०४/का व/४२१/१९ द.२२/०८/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपाचे आरो य वभागास आव यक बॅ टोडे स जंतुनाशक/दुगधीनाशक औषध 

खरेद महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 73 (क) अनुसुिच ड करण 5 मांक (2) (2) नुसार 
िन वदा न माग वता, थेट प दतीने M/s Unilab Chemicals and Pharmaceuticals Pvt Ltd. मुंबई या 
उ पा दत कंपनीकडुन बॅ टोडे स जंतुनाशक/ दुगधीनाशक औषध 6695 िलटर खरेद कामी 
र. .1,370/- ती िलटर दरानुसार एकुण र. .91,72,150/- (अ र  र. .ए या नव लाख बहा र हजार 

एकशे प नास 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. 



11 
 

 

--------- 
ठराव मांक - ५३३१      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – इ े ीय, थाप य    
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  .इ/ था/का व/६९८/१९ द.२०/०८/१९ 

            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
           भाग .३ म ये सुलभ व छतागृह बांधणकेामी (पैसे दया व वापरा त वावर) ी व 

पु षांसाठ  सुलभ व छतागृह बांधणे हे काम मे.सुलभ इंटर नँशनल सोशल स हस 
ऑरगनायझेशन या सं थेकडून करारनामा क न िन वदा न माग वता काम थेट प दतीने करणे व 
भाग .३ म ये ी,  पु ष व इतर तसेच द यांग लोकांसाठ  व छतागृह बांधण े यासाठ    

येणा-या थाप य व व ुत यांची एक त अंदाजप क य र. .८६,९४,०४२/- व यावर कायभार 
शु क १५.००% या माणे एकूण र. .९९,९८,५६८/-  (अ र  र. .न या णव लाख अ या णव 
हजार पाचशे अडोस  फ ) ऐवढ  आहे. सदरचे अंदाजप क सावजिनक बांधकाम खा याचा 
सन२०१८-१९ चे रा य दरसुचीनुसार तयार केले आहे. सदर कामाचा  करारनामा क न िन वदा न 
माग वता काम थेट प तीने देण ेयासाठ  शासन प  .सं कण २००४/सं. .१८४/पाप२ु१, पाणी 
पुरवठा व व छता वभाग मं ालय, मुंबई ४०००३२, द.२ जुन २००४ नुसार सदर कामाचा 
करारनामा क न िन वदा न माग वता काम थेट प तीने देणे व शासन िनणय .ती. े. व-
२०१२/ . .८५/क-१४४४, मं ालय मुंबई ४०० ०३२ द.३० ए ल, २०१३ नुसार सदर कामासाठ  
वक आँडर सोबत ३०% अँड हा स व लंथ लेवल पयत काम झालेनंतर दुसरा ३०% अँड हा स, आर सी 
सी व वीट काम पुण झालेनंतर ३०% र कम व उव रत १०% र कम काम पुण झालेवर देणेत ये या या 

तावास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .९९,९८,५६८/- (अ र  र. . न या णव लाख आ या णव 
हजार पाचशे अडु  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 - ५३३२      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार    
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/३८६/१९ द.२३/०८/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा  िमळकतींना “Automatic Portable Fire Extinguisher सा ह य पुरवठा क न बस वणे” 

चे सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .9/2019-20 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 

होते. सदर िन वदे अ वये एकुण तीन िन वदा ा  झा या. यापैक  ा  लघु म िन वदाकार मे.सीज 
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केअर एंटर ायजेस यांचे बाब .1 या सा ह याचे लघु म ित नग दर र. .3,930/- माणे एकुण दर र.  

41,26,500/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख स वीस हजार पाचशे फ ) हे अंदाजप क य एकुण दर 

र. .41,50,650/- पे ा -0.58% ने कमी अस याने वकृत क न सदर पुरवठाधारकाकडून करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व 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 - ५३३३      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – मा यिमक िश ण    
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/३२८/१९ द.२६/०८/१९ 

            मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            पंपर   िचंचवड मनपा या मा यिमक  व ालयातील सन २०१९-२० या शै णक वषात इय ा 

५ वी व इय ा  ८ वी कॉलरिशप पु तके (मराठ  व ऊद)ु मा यमासाठ  एकुण १०९ संचाक रता  थेट 

प दतीने खरेदाकामी महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ बालभारती, पुण े

यांना आगाऊ  र. .२९,९२२/- (अ र  र. .एकोणतीस हजार नऊशे बावीस फ ) खचास कंवा 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 - ५३३४      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार    
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सहा. आयु (भांडार) यांचे कड ल प  .मभा/०४/का व/४३३/१९ द.२३/०८/१९ 

            मा.सहा. आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे  –  
           मनपा साव क िनवडणूक २०१७ चे आचार सं हता का ाक रता आव यक हड ओ िच ीकरण 

करणेकामी को.नो.सु. .३४/२०१६-१७ अ वये िस   क न दरप क माग वणेत आले होते. ा  

नोट शीमधील मे.आकाश फोटो अँ ड हड ओ शुट ंग, पुण ेयांचे र. .१,७८०/- ती दन ती हड ओ कॅमेरा, 
कॅमेरामन व िसड सह दरानसुार पुरवठा आदेश िनगत केला आहे. यानुसार मे.आकाश फोटोअँ ड हड ओ 

शुट ंग, पुण ेयांचे बल र. .६,२३,०००/-( अ र  र. .सहा लाख तेवीस हजार फ ) चे झाले या खचाचे 

अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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--------- 
ठराव मांक - ५३३५      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य    
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  . था/क /ेका व/ . .८/८२/१९ द.२६/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .९ मधील मु य यांचे अबन डझाईन क न 

सुशोिभकरण करणेकामास क प यव थापन स लागार नेमणूक करणेकामी मािगणेत आले या 
कोटेशन नोट स म ये मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क लटंट यांनी सदरचे कामा पोट  एकूण िन वदा 
रकमे या 0.50 ट के फ  िन वदा पुव कामासाठ  व 1.41 ट के फ  िन वदा प ात कामांसाठ  अशी एकूण 

1.91 ट के ऐवढे लघु म दर सव करांसह  ा  झालेले अस याने यांची सदर कामासाठ  क प 

यव थापन स लागार हणून नेमणकू करणेस व उपरो  माणे 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 - ५३३६      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य    
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  . था/क /ेका व/ . .९/२११/१९ द.२६/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –  
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .९ नेह नगर येथील जुनी शाळा इमारत पाडून 

न वन शाळा इमारत बांधण ेव इतर अनुषंिगक कामे करणे कामास क प यव थापन स लागार हणून 

नेमणूक करणेकामी माग वणेत आले या कोटेशन नोट स म ये मे.कावेर  ोजे ट यांनी िन वदा प ात 

कामासाठ  िन वदा रकमे या 1.50 ट के इतका लघु म दर सव करांसह सादर केलेला अस याने  यांची 
सदर कामासाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व उपरो  माणे फ  अदा 
करणेस 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 - ५३३७      वषय मांक – २० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – उ ान 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/६/का व/७४९/१९ द.२६/०८/१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
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            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालय या ठकाणी 
युरेटर या अिभनामाचे पदांवर दरमहा  एक त  मानधनावर हंगामी (ता पुर या)  व पात ६ म हने  

कालावधीसाठ  नेमणूक करणेसाठ  थािनक वृ प ातून आ ण मनपा संकेत थळावर जा हरात िस द 

करणेत आली होती.  उप थत उमेदवारां या मुलाखती ग ठत िनवड सिमतीमाफत घे यात आ या 
हो या. सदर िनवड सिमतीने युरेटर या अिभनामाचे पदाक रता डॉ. ी.घन याम मोहन पवार यांची 
दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) एक त मानधनावर िनयु  करणेकामी 
िशफारस केली आहे. सबब युरेटर या अिभनामाचे पदाक रता डॉ. ी.घन याम मोहन पवार यांची दरमहा 
र. .४५,०००/-(अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ )  माणे पुढ ल ६ म हने कालावधीक रता िनयु  तथा 
मानधन 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 - ५३३८      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/५९९/१९ द.२६/०८/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/35/2019-20 अ वये भाग .२० ड .वाय. 

पाट ल इं ज. कॉलेज प रसरातील पे ह ंग लॉक वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .44,99,354/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या नव हजार तीनशे 

चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,40,492/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,40,492/- पे ा 35.99% कमी 
हणजेच र. .28,42,359/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण 

र. .29,01,220/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

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

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक - ५३३९      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      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/५९८/१९ द.२६/०८/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/37/2019-20 अ वये भाग .२० वाय.सी.एम. 

हॉ पीटल समोर ल भागात पे ह ंग लॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायझेस 

िन.र. .44,97,590/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स या नव हजार पाचशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,38,729/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,38,729/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .28,41,230/- + 

रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,250/- = एकुण र. .29,00,091/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  

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

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

ठराव मांक - ५३४०      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

सूचक – मा.राज  गावडे      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 अ वये  
सन २०१९-२० या सालाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त अनेक 
झोपडप ट  धारक वा त यास असून शहराम ये सव  पूरज य प र थती 
झाली अस याने यामधील वा त यास असले या म हलांना लाभ दे यास 
मा यता देणेबाबत.  

वषय .२३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक - ५३४१      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

            मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .११ द.२६/०८/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाकड ल बालवाड या व ाथ  आ ण व ािथनीसाठ  

बौ दक खेळणी म यवत  भांडार वभाग माफत िन वदा सूचना .२०१७/१८ अ वये खरेद  कर यात 

आली होती. सदर बौ दक खेळणी घेत यामुळे मुलां या काय मतेम ये व उप थती म ये वाढ झा याचे 

दसून आले आहे. तर  सदर बौ दक खेळणी शै णक वष २०१७-१८ संपत असताना दे यात आली होती. 
यानुसार मागील वष  ह  सदर बौ दक खेळणी दे याबाबत ठराव कर यात आला होता. यानुसार 

न याने बौ दक खेळणी घेतली गेली नाह त. तसेच ाथिमक िश ण वभाग यांनी दनांक २१/०५/२०१८ 

या प ा या मागणीनुसार इ.१ ली ते इ.३ र  व ा यासाठ  बौ दक खेळ यांची मागणी म हला बाल 

क याण वभागाकडे केली अस याने व रत ाथिमक िश ण वभागामाफत यापूव  यांनी दले या 
पेिस फकेशन माणे खरेद  कर याची िन वदा कायवाह  कर यास व यानुसार लेखािशष पान .३३१ 

योजनेचे नाव मदर  तेरेसा िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील/ ाथिमक शाळेतील मुलां या सवागीण 

वकासा मक योजना अ. .२८ व २९ खच कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
दे याची मागणी असली तर  याकामी आव यक ती कायवाह  क न शासनाने लवकरात लवकर 
मा. थायी सिमती सभेसमोर आिथक मा यतेसाठ  वषय फेरसादर 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 - ५३४२      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३६५/१९ द.२७/०८/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/9/2019-20 अ वये भाग .11 मधील 

पूणानगर येथील सी.ड .सी. 3 ते पाईन र यापयत टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी मे.राहूल क शन 

िन.र. .41,48,288/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख अ ठेचाळ स हजार दोनशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,12,038/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,12,038/- पे ा 22.42% कमी हणजेच 

र. .31,90,119/- + रॉय ट  चाजस र. .18,551/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,700/- = एकुण 

र. .32,26,370/- 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 
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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 - ५३४३      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३६४/१९ द.२७/०८/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/32/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली मधील 

संतकृपा व िसंहगड हौ सोसायट  म ये पावसाचे पा याचा िनचरा होणेसाठ  टाँम वाँटर लाईन 

टाकणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .29,98,186/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव 

हजार एकशे शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,22,866/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,22,866/- पे ा 
24.32% कमी हणजेच र. .22,12,025/- + रॉय ट  चाजस र. .62,021/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .13,300/- = एकुण र. .22,87,346/- 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 - ५३४४      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/२९२/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/3/2019-20 अ वये भाग .१० म ये र याचे 

द ु ती वषयक कामे करणेकामी M/s.Siddhikee plumbing & Drainage Civil Contractor 

िन.र. .37,49,778/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे अ याह र  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,638/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 



18 
 

 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,638/- पे ा 24.10% कमी हणजेच 

र. .27,96,640/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 

र. .28,61,779/- 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 - ५३४५      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ भाग, पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ /पाप/ुमु य/४/का व/१४०/२०१९  

       द.२८/०८/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाअंतगत कृ णानगर व इतर ठकाणी 

हॉ वह ऑपरेशन क रता मजूर कमचार  पुर वणे (२०१७-१८) या कामास सुधा रत वाढ व रकमेसह 

मुदतवाढ िमळणेकामी व जुनी तरतुद संप याने नवीन वाढ व खच होत अस यामुळे स या सन २०१९-२० 

पान .६८८/४० या कामामधुन र. .२०,००,०००/- तरतुद मधुन खच टाकणेसाठ   तसेच वषयां कत काम 

न वन िन वदा आदेश होईपयत स या क रता असलेले ठेकेदार मे.समीप स वसेस यांचेकडुन काम क न 

घेणेसव याक रता आव यक ती सुधा रत शास कय मा यता र. .८५,००,०००/- चा खच  करणेस 

मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयाबाबत खालील बाबींची 
पुतता करणेत यावी. 
१) कमचा-यांचे पगार अदायगीसाठ  बँक खाते ह  यां या िनवा थानाजवळ व आधारकाडवर ल 

प याजवळ ल बँकेत असावीत. 
२) सदर कमचा-यांना बँकेचे एट एम काड दले नसलेबाबत बँकेचा ना हरकत दाखला घेणेत 
   यावा.  
३) सदर कमचा-यांना चेकबुक दले नसलेबाबत या बँकेकडून ना हरकत दाखला घेणते यावा. 
   वर ल बाबींची पूतता झाले नंतरच संबंिधत ठेकेदारास बील अदायगी करणेची कायवाह  
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 - ५३४६      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – ई े ीय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .ई े/ था/का व/७४२/२०१९ द.२७/०८/२०१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “इ” वभागीय काय े ातील सन २०१९-१९ साठ  भाग 

.७ च-होली येथील साईनाथ कॉलनी, अ य नगर प रसरातील र ते वकिसत करणे. या कामास 
अंदाजप क य र. .१०,००,००,०००/- इतक  महानगरपािलका सभा सिमती ठराव .४१८, 
द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 
सदरचे काम तां क या वैिश यपूण भाग .७ च-होली येथील साईनाथ कॉलनी, अ यनगर 
प रसरातील र ते वकिसत करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार 

क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (Pre Tender) व 

िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत 

क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०३ /०६/२०१९ ते दनांक 

०७/०६/२०१९ रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून 

१.९८%  इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, 
क पा या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी करणे इ. िन वदा 

प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक दैनं दन कामे व क पाची कामे 

होणेक रता सदर क पास िन वदा प ात कामांवर ल क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. 

सदर कामासाठ  मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांची िन वदा पुव  व िन वदा प ात कामाक रता नेमणूक 

करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 

गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. 

यानुसार तां क या कामाव न य  जागेवर िनयो जत वेळेत अमलबजावणी होणेचे ीने 

मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची सदर कामाक रता क प स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी 
असे मत आहे. सबब, याकामी मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  

ह  मा.आयु  सो। यांनी शासन िनणय मांक संक ण २०१८ / . .५४/न व-१६ या द.०४/०६/२०१८ या 
अंमलबजवाणीबाबत काढले या द.१९/१०/२०१८ या प रप कानुसार मा य ठरावापे ा कमी दराने 

(१.९८%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता एकूण १.९८%  (०.५०% 

िन वदापूव + १.४८ िन वदाप ात ) या दराने फ  अदायगीस 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 - ५३४७      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३१६/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ से. .१६ राजेिशवाजीनगर 

मधील र ते अ ायावत प दतीने करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास 
कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त 
अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  
द.२३/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर 
कर याची अंितम द.२५/०७/२०१९ पय़त  एकूण  ४   िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा 
पुव  व िन वदा प ात  १.७४% दर  मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क सं टट   यांचा दर ा  झालेला 
आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/वा तु वषारद िन वदापुव 
(Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.२४% असा एकूण २.००% 

दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद 
पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर 
वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 
द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क सं टट  यांना वषयां कत कामाचे 
िन वदापुव (०.५०%  - Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.२४०% - post tender activity) सव 
करांसह कामे करणेकामी क प स लागार (PMC)  हणून नेमणूक 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 - ५३४८      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३१७/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली जाधववावड  

मधील आर ण .१/१३७ वकसीत करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास 
कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त 
अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  
द.२३/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क 
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सादर कर याची अंितम द.२५/०७/२०१९ पय़त  एकूण  ३  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन 
िन वदा पुव  व िन वदा प ात  २.००% दर  मे. कमया असोिसए स  यांचा दर ा  झालेला आहे. 
सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद िन वदापुव 
(Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.५०% असा एकूण 
२.००% दर लागू करणेत येईल.  मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये 

वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच 

नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे. कमया असोिसए स  यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५०% 

Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.५०% post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी 
वा तु वशारद हणून नेमणूक 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 - ५३४९      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३१९/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील ता यात 

येणा-या गायरान जागेतील आर णावर शाळा इमारत बांधणे व थाप य वभागामधील  

मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद 
नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक 
करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.२३/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. 
िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम द.२५/०७/२०१९ पय़त  एकूण  ५  िसलबंद 
कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  १.७४% दर  मे. योती पानसे 
असोिशए स   यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार 
सदर स लागार/ वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post 

tender activity) १.२४% असा एकूण १.७४% दर लागू करणेत येईल.मा. थायी सिमती ठराव  

.२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला 
मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-

२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे. योती पानसे असोिसए स यांना वषयां कत 

कामाचे िन वदापुव (०.५०%  - Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.२४% post tender activity) 
सवकरांसह कामे करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक - ५३५०      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३१९/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली मधील भैरवनाथ 

मं दर ते वसावा चौक ते आळंद  र ता पयत ३० मी. र ता वकसीत करणे व थाप य 
वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व 

वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार 
नेमणूक करणेसाठ   दरप क माग वणेसाठ  द.२६/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द 
केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क या वभागाकडे सादर कर याची अंितम द.३०/०७/२०१९ 
पयत एकूण ३  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व 
िन वदा प चात (post tender activity) १.००% असा एकूण १.५०% दर दर ा  झालेला आहे. 

मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये  क प स लागार (PMC) व वा तु वशारद 

पॅनेल/ वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास 

वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक संक ण-२०१८/ . .५४/ न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला 
अनुस न लघु म दर ा  असलेले मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क सं टट यांना वषयां कत कामाचे 

िन वदापुव (०.५०% Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.००%  post tender activity) सवकरांसह 

कामे करणेकामी क प स लागार (PMC) हणून नेमणूक 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 - ५३५१      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३१८/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली मधील िशवर ता 

ते वडाचामळा ते कुदळवाड  ३० मी ड  पी प ता वकसीत करणे (गट नं ५०७ ते गट नं ४४०) 
व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार 
व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार 
नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.२६/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द 
केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम द.३०/०७/२०१९ पयत  एकूण 
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५  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  १.९८% दर  मे.एन हायरोसेफ 
क स टं स   यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल िनयम व दर सुची 
नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद यांना िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा 
प चात (post tender activity) १.४८% असा एकूण १.९८% दर लागू करणेत येईल. मा. थायी 
सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा 
करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन 

िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे.एन हायरोसेफ 

क स टं स यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५०%  Pre tender activity) व िन वदा प चात 

(१.४८% post tender activity)सवकरांसह कामे करणेकामी क प स लागार PMC हणून नेमणूक 
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 माकं - ५३५२      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३२३/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली मधील आर ण 

.१/१४३ व १/१४२ वकसीत करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास 
कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त 
अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  
द.१/०८/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर 
कर याची अंितम द.३/०८/२०१९ पय़त  एकूण ३ िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा 
पुव  व िन वदा प ात  २.००% दर  M/s.Aniruddha Vaidya & Associats यांचा दर ा  झालेला 
आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/वा तु वषारद 

िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.५०% असा 
एकूण २.००% दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये 

वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच 

नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s.Aniruddha Vaidya & Associats यांना वषयां कत कामाचे 

िन वदापुव (०.५०% - Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.५०% - post tender activity) 
सवकरांसह कामे करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक - ५३५३      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३२४/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली जाधववाड  कमानी 

पासून आहेर वाड  चौकापयतचा र ता अ ावत प दतीने करणे व थाप य वभागामधील  

मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद 
नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक 
करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.१/०८/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. 
िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम द.३/०८/२०१९ पय़त  एकूण ३ िसलबंद 
कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  १.७४ % दर  M/s.Orbit Infra tech 

solutions consulting services pvt ltd यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल 
वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व 
िन वदा प चात (post tender activity) १.२४% असा एकूण १.७४% दर लागू करणेत येईल. 
मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना 
अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, 

शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s. Orbit Infra 

tech solutions consulting services pvt ltd यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५० % - Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (१.२४% post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी क प 

स लागार (PMC) हणून नेमणूक 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 - ५३५४      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३२०/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली गावठाण मधील 

र ते अ ावत प दतीने करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये 
सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात 
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आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.२६/०७/२०१९ 
रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम 
द.३०/०७/२०१९ पयत एकूण ५ िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा 
प ात  १.९८% दर  मे.एन हायरोसेफ क स टं स यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  
मनपा पॅनल वर ल िनयम व दर सुची नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद यांना िन वदापुव 
(Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.४८% असा एकूण 
१.९८% दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द. ७/०२/२०१८ अ वये 

वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच 

नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न मे.एन हायरोसेफ क स टं स यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५० 

% Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.४८% post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी 
क प स लागार PMC हणून नेमणूक 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 - ५३५५      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३२२/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली मधील िशवर ता 

ते गट नं.५२४ ते मधला पेठा ते ग़ट न.ं६७४ पयत या १८ मी.ड .पी.र ता वकसीत करणे व 
थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व 

वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार 
नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.१/०८/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली 
होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम द.३/०८/२०१९ पय़त  एकूण 
३ िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  १.७५% दर  मे.पे हटेक 
क लटंट   यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर 
स लागार/वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender 

activity) १.२५% असा एकूण १.७५% दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  . २१३९ 

द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता 
देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-

२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे. पे हटेक क लटंट   यांना वषयां कत कामाचे 
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िन वदापुव (०.५० % Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.२५% post tender activity) सवकरांसह 

कामे करणेकामी क प स लागार (PMC) हणून नेमणूक 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 - ५३५६      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे कड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३२५/१९ द.२८/०८/१९ 

            मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील . .२ बो-हाडेवाड  वनायक नगर, 

मोशी येथे छ पती संभाजी महाराज व सरसेनापती हंबीरराव मो हते यांचा पुतळा उभारणेकामी व 
अनुषंिगक कामे करमेकामी थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये ससुु ता 
आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. 
सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.२३/०७/२०१९ रोजी 
वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम 
द.२५/०७/२०१९ पय़त  एकूण ४  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा 
प ात  २.००% दर  मे.सु  डझाइनस  यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल 
वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity) ०.५०% व 
िन वदा प चात (post tender activity) १.५०% असा एकूण २.००% दर लागू करणेत येईल.  
मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना 
अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, 

शासन िनयय मांक संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे.सु  डझाइनस  

 यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५०% - Pre tender activity) व िन वदा प ात (१.५० % - post 

tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणूक 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 - ५३५७      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६२/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/51/2019-20 अ वये भाग .७ मधील  डांबर  
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र यांची हॉटिम स प दतीने  द ु ती करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .44,99,536/- (अ र  

र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार पाचशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .44,16,361/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,16,361/- पे ा 24.99% कमी हणजेच र. .33,12,712/- + रॉय ट  चाजस 

र. .14,275/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .33,95,887/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

 
ठराव मांक - ५३५८      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६३/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/45/2019-20 अ वये भाग .७ लांडेवाड , 

ग हाणेव ती व इतर पर सराम ये हॉट िम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 

िन.र. .44,99,529/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार पाचशे एकोणतीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,16,495/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,16,495/- पे ा 24.99% कमी हणजेच 

र. .33,12,813/- + रॉय ट  चाजस र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68.900/- = एकुण 

र. .33,95,847/- 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 - ५३५९      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६४/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/40/2019-20 अ वये भाग .३ च-होली 

येथील  व वध पर सरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .29,98,591/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया णव हजार पाचशे ए या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,87,383.24,718/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,383.24718/- पे ा 24.52% कमी हणजेच र. .22,54,877/- + 

रॉय ट  चाजस र. .4,558/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,650/- = एकुण र. .22,66,085/- 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 - ५३६०      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६५/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/46/2019-20 अ वये भाग .७ भोसर  

गावठाण व इतर पर सरातील र ते हॉटिम स प दतीने दु त करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 

िन.र. .44,99,916/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,16,740/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,16,740/- पे ा 24.70% कमी हणजेच र. .33,25,805/- + 

रॉय ट  चाजस र. .14,275/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .34,08,980/- 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 
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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 - ५३६१      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे       अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६६/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/39/2019-20 अ वये भाग .३  मोशी येथील  

व वध पर सरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .29,98,298/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख अ ठया णव हजार दोनशे अ ठया णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,87,091/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,87,091/- पे ा 24.52% कमी हणजेच र. .22,54,656/- + रॉय ट  चाजस 

र. .4,557/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,650/- = एकुण र. .22,65,863/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

ठराव मांक - ५३६२      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६७/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/44/2019-20 अ वये भाग .७ खंडोबामाळ, 

सँ ड वक कॉलनी पर सराम ये हॉट िम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस 

िन.र. .29,99,587/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नो हजार पाचशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,21,359/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,21,359/- पे ा 24.99% कमी हणजेच र. .21,91,311/- + 

रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .22,69,539/- पयत काम 
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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 - ५३६३      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      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/१६८/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/42/2019-20 अ वये भाग .७ मधील भोसर  

गावठाण व आ दनाथ नगर व इतर प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस 

िन.र. .44,99,417/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार चारशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,16,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,16,241/- पे ा 24.7% कमी हणजेच र. .33,25,429/- + 

रॉय ट  चाजस र. .14,275/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .34,08,604/- 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 - ५३६४      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६९/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/41/2019-20 अ वये भाग .७ भोसर   येथे  

ठक ठकाणी खड  मु म एमपीएम व डांबर  प दतीने  र यांचे  सुधाराणा करणेकामी मे. ीकृपा 
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एंटर ायजेस िन.र. .29,99,205/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख न या णव हजार दोनशे पाच फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,20,977/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,20,977/- पे ा 24.52% कमी हणजेच 

र. .22,04,753/- + रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 

र. .22,82,981/- 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  करणते यावी.  

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

ठराव मांक - ५३६५      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१७०/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/30/2019-20 अ वये . .७ मधील ना याची 

उंची वाढ वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस बी काळे िन.र. .58,16,168/- (अ र  र. .अ ठाव ण 

लाख सोळा हजार एकशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .57,53,984/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .57,53,984/- पे ा 
23.91% कमी हणजेच र. .43,78,206/- + रॉय ट  चाजस र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .48,050/- = एकुण र. .44,40,390/- 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 - ५३६६      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३७२/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 
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            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-32-2019-20 अ वये भाग .२९ पंपळे गुरव 

येथील ठक ठकाणचे मु य र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस 

िन.र. .49,87,806/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख स याऐंशी हजार आठशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,12,470/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,12,470/- पे ा 25.02% कमी हणजेच र. .36,83,370/- + 

रॉय ट  चाजस र. .5,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .37,58,706 /- 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 - ५३६७      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३७३/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-29-2019-20 अ वये न वन . .२६ वाकड-

क पटे व ती, जगताप डेअर  व इतर प रसरात डांबर करण करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायझेस 

िन.र. .42,40,358/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख चाळ स हजार ितनशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,69,545/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,69,545/- पे ा 25.6% कमी हणजेच र. .31,02,141/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .31,72,954/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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--------- 
ठराव मांक - ५३६८      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      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/३७४/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-30-2019-20 अ वये न वन . .२६ पंपळे 

िनलख व वशालनगर व इतर प रसरात डांबर करण करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायझेस 

िन.र. .42,23,758/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख तेवीस हजार सातशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,52,945/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,52,945/- पे ा 25.62% कमी हणजेच र. .30,88,960/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .31,59,773/- 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 - ५३६९      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३७५/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-63-2019-20 अ वये भाग .२४ मधील  

ल मननगर, गुजरनगर, गणेशनगर प रसरात  र ते बी.एम.व बी.सी.प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.ब हरट दस िन.र. .33,02,802/- (अ र  र. .तेहतीस लाख दोन हजार आठशे दोन फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,31,282/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,31,282/- पे ा 25.1% कमी हणजेच 

र. .24,20,230/- + रॉय ट  चाजस र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण 

र. .24,91,750/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
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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 - ५३७०      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३७६/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-57-2019-20 अ वये भाग .२३ मधील 

गावठाण प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी (सन २०१९-२०२० साठ ) मे.ब हरट 

दस िन.र. .32,84,008/- (अ र  र. .ब ीस लाख चौ-याऐंशी हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,12,629/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,12,629/- पे ा 24.88% कमी हणजेच र. .24,13,327/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,979/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .24,84,706/- 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 - ५३७१      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३७७/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-70-2019-20 अ वये न वन भाग .२७ 

रहाटणी येथील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस 
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िन.र. .40,43,171/- (अ र  र. .चाळ स लाख ेचाळ स हजार एकशे एकाह र फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,30,662/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,30,662/- पे ा 25.77% कमी हणजेच र. .29,17,730/- + 

रॉय ट  चाजस र. .43,109/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .30,30,239/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

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

 
ठराव मांक - ५३७२      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३७८/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-68-2019-20 अ वये न वन भाग .२७ 

रहाटणी तापक र नगर  व भागातील इतर प रसरातली व वध र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .36,88,065/- (अ र  र. .छ ीस लाख अ याऐंशी हजार पास  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,03,824/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,03,824/- पे ा 24.1% कमी हणजेच 

र. .27,35,302/- + रॉय ट  चाजस र. .14,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण 

र. .28,19,543/- 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 - ५३७३      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३७९/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-67-2019-20 अ वये न वन भाग .२७ 

रहाटणी येथील ीनगर  व भागातील इतर प रसरातली व वध र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .40,75,276/- (अ र  र. .चाळ स लाख पं याह र हजार 

दोनशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,90,894/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,90,894/- पे ा 25.1% कमी 
हणजेच र. .29,89,180/- + रॉय ट  चाजस र. .14,982/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = 

एकुण र. .30,73,562/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

 
ठराव मांक - ५३७४      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३८०/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-69-2019-20 अ वये भाग .२७ येथील 

व वध र यांचे बी.एम. बी.सी.प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .40,12,227/- 

(अ र  र. .चाळ स लाख बारा हजार दोनशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .39,40,566/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .39,40,566/- पे ा 23.1% कमी हणजेच र. .30,30,295/- + रॉय ट  चाजस 

र. .2,261/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .31,01,956/- 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 
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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 - ५३७५      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३८१/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-55-2019-20 अ वये भाग .२३ मधील 

अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.ब हरट दस 

िन.र. .33,21,026/- (अ र  र. .तेहतीस लाख एकवीस हजार स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,50,213/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,50,213/- पे ा 24.1% कमी हणजेच र. .24,66,912/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .25,37,725/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

ठराव मांक - ५३७६      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/६१६/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/13/2018-19 अ वये भाग .२ म ये र हर 

रेिसडे सी, ल मीचौक, नंदनवन सोसायट  येथे तसेच इतर ठकाणी चौक सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.पांडुरंग ए टर ायझेस िन.र. .65,47,429/- (अ र  र. .पास  लाख स ेचाळ स हजार चारशे 

एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,36,527/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,36,527/- पे ा 25.51% कमी 
हणजेच र. .47,94,569/- + रॉय ट  चाजस र. .42,402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,500/- = 
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एकुण र. .49,05,471/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

ठराव मांक - ५३७७      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/१५५/२०१९ द.२७/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/2/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता भाग 

.१७ मधील भागात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा कं शन 

िन.र. .44,90,358/- (अ र  र. .चौ वेचाळ स लाख न वद हजार तीनशे अ ठा व न फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,20,568/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,20,568/- पे ा 22.05% कमी हणजेच र. .34,45,833/- + 

रॉय ट  चाजस र. .390/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .35,15,623/- 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 - ५३७८      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/१५६/२०१९ द.२७/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/3/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता भाग 

.१७ मधील िचंचवडेनगर भागात हॉटिम स प दतीने  डांबर करण करणेकामी मे.साई भा कं शन 
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िन.र. .29,99,211/- (अ र  र. .एकोण ीस लाख न या णव हजार दोनशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,29,555/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,29,555/- पे ा 22.01% कमी हणजेच र. .22,84,760/- + 

रॉय ट  चाजस र. .256/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .23,54,416/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

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

ठराव मांक - ५३७९      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/५९८/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन  –   
            उ ान/ वृ सवंधन वभागाने मनपा काय े ातील उ ानांवर आव यक असणारे  रखवालदार 

मदतनीस यांचा ताव द.१८/०७/२०१९ रोजी मा.आयु  सो. यांचेकडून मंजुर क न सदरचा ताव 

पुढ ल कायवाह कामी सुर ा वभागाकडे पाठ वणेत आलेला आहे यानुसार आव यक असणारे 

रखवालदार मदतनीस तसेच वै क य मु य कायालय, वभागाकडून प  .वै /०१/का व/७६३/२०१९ 

द.१३/०८/२०१९ अ वये भोसर  येथील नवीन णा यासाठ  रखवालदार मदतनीस उपल ध क न 

देणेबाबत सुर ा वभागास कळ वणेत आलेले आहे व जजामाता/०१/का व/१०५८ /२०१९ दनांक 

०८/०८/२०१९ रोजी या जजामाता णालयाचे नुतनीकरणाबाबतचा सभावृ ांता वये मा.आयु  सो यांनी 
वर त सुर ा पुर वणेबाबत कळ वले आहे, व “क” भाग पाणीपुरवठा वभाग क, इ व ह े ीय 

कायालयाचे े ातील पा याचे टाक चे सुर ेसाठ  रखवालदार मदतनीस नेमणेबाबत “क” भाग 

पाणीपुरवठा वभागाकड ल द.१३/०८/२०१९ रोजीचे मा.आयु  सो यांचे वा र चे द.०७/०८/२०१९ 

रोजीचा मा य ताव सुर ा वभागाकडे सादर कर यात आलेला असून, याच बरोबर दनांक 

२६/०७/२०१९ रोजी सुर ा वभागाकड ल पदो नती दारे रखवालदार कमचार  िल पक या पदावर  व 

रखवालदार कमचार  सुर ा सुपरवायझर या पदावर जू झालेले आहे. सुर ा वभागाचे रखवालदार 

कमचार  िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  झा यामुळे ३० जागा  र  झाले या आहेत सदर मह वा या 
िमळकतीव न वभागा दारे सुर ा कमचार  कमी झालेले आहे. तर  वर नमुद सव वभागां या मागणी 
नुसार एकूण १४९ वाढ व रखवालदार मदतनीस १०/०९/२०१९ ते १५/०२/२०२० पयत मे.नॅशनल िस यु रट  

स ह सेस यांचेमाफत नेमणे आव यक आहे. सुर ा वबागामाफत िस द करणेत आले या इ िन वदा 
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सुचना .२/२०१६-१७ अ वये मे.नॅशनल िस युर ट  स हसेस यांचेशी िन वदा अट  शत  नुसार करारनामा 
करणेत आला असुन करारना यातील अट .६ नुसार आव यकते नुसार सदर सं थेकडून वाढ व 

रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची िनयु  करणेत येत आहे. तसेच न वन कमान वेतन दरानुसार 

रखवालदारांच ेमदतनीस मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा/ वशेष भ ा र. .४,७६०/- व यावर 

लागू असलेले इतर भ ासह त व िन वदा सेवाशु कासह अदा करणेस व कामगार क याण वभागाकडून 

जानेवार  व जुलैम ये येणा-या कमान वेतन दर लाग ू करणेस, करारनामा करणेस, तसेच मे.नॅशनल 

िस यु रट  स ह सेस यांना वाढ व रखवालदार मदतनीस कमचार  पुर वणेबाबतचे कामकाजाचे आदेश 

देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर , तुत वषयाबाबत खालील बाबींची पुतता करणेत यावी. 
१) कमचा-यांचे पगार अदायगीसाठ  बँक खाते ह  यां या िनवा थानाजवळ व आधारकाडवर ल 

प याजवळ ल बँकेत असावीत. 
२) सदर कमचा-यांना बँकेचे एट एम काड दले नसलेबाबत बँकेचा ना हरकत दाखला घेणेत 
   यावा.  
३) सदर कमचा-यांना चेकबुक दले नसलेबाबत या बँकेकडून ना हरकत दाखला घेणेत यावा. 
   वर ल बाबींची पूतता झाले नंतरच संबंिधत ठेकेदारास बील अदायगी करणेची कायवाह  
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 - ५३८०      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – इ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  . था/इ े/का व/७३५/२०१९ द.२७/०८/२०१९ 

            मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या इ वभागीय काय े ातील २०१९-२० साठ  भाग .६ मोशी डुडुळगाव येथील 

त यात आले या जागेवर ाथिमक शाळा इमारत बांधणेकामी अंदाजप कय र. .२,००,००,०००/-
(अ र  र. .दोन कोट  फ ) ला. मा.महापािलका सभा सिमती ठराव .४१८ द.२०/६/२०१९ 
अ वये शास कय मा यता देणेत आलेली आहे. तुत कामाचे िनयोजन करणेकामी 
वा तु वशारद नेमणूक करणे आव यक आबे. सदर कामाचे नकाशे, आराखडा तयार करणे व 
िन वदा बन वणे , िन वदापुव (Pre Tender Activity) व िन वदा ात ( Post Tender Acticity) 

 कामे करावी लागणार आहेत. य़ाक रता थाप य वभागामाफत वा तु वशारद यांचेकडुन कायकार  
अिभयंता यां य़ा मंजुर नुसार दर द.२१/०८/२०१९. रोजी माग व यात आले होते. यानुसार 
मे. कमया असोिसए स यांचेकडुन २.००% इतका लघु म दर ा  झाला आहे. सदर क पासाठ  
वा तु वशारद मे. कमया असोिसए स यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. सदर आ कटे ट यांनी 
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यापुव  देखील अशा कारची कामे कलेली आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता उपरो  वषयां कत 

कामासाठ  मे. कमया असोिसए स यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेचा ताव, िन वदा पुव  

०.५०% (Pre Tender Activity) व िन वदा ात  १.५०% ( Post Tender Acticity)  कामासाठ  

वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेस व क प खचा या  २.००% फ   अदा क न मे. कमया 
असोिसए स यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक 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 - ५३८१      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – अ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/२९७/२०१९ द.२९/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/6/2019-20 अ वये भाग .१० मोरवाड  

प रसरातील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.Shivank 

Construction िन.र. .37,49,825/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोनप नास हजार आठशे पंचवीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,685/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,685/- पे ा 25.00% कमी हणजेच 

र. .27,63,514/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 

र. .28,28,653/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

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

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

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

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

ठराव मांक - ५३८२      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – अ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/२९६/२०१९ द.२९/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/5/2019-20 अ वये भाग .१० व ानगर 

प रसरातील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.Shivank 
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Construction िन.र. .37,49,390/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार ितनशे न वद फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,250/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,250/- पे ा 25.00% कमी हणजेच 

र. .27,63,188/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 

र. .28,28,327/- 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 - ५३८३      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/६१९/२०१९ द.२९/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/29/2019-20 अ वये भाग .८ म ये संत 

ाने र संकुल म ये े क गॅलर  करणेकामी मे.लाल दप क शन िन.र. .26,21,312/- (अ र  

र. .स वीस लाख एकवीस हजार तीनशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .25,56,204/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .25,56,204/- पे ा 16.20% कमी हणजेच र. .21,42,099/- + रॉय ट  चाजस र. .32,508/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .32,600/- = एकुण र. .22,07,207/- 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 बधंनकारक 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 - ५३८४      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – क मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/६२०/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 
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            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/5/2019-20 अ वये भाग .६ मधील मनपा 

इमारतांची  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.गायकवाड संकेत रामदास िन.र. .37,54,844/- (अ र  

र. .सदोतीस लाख चोप न हजार आठशे च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .37,01,910/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,01,910/- पे ा 10.00% कमी हणजेच र. .33,31,719/- + रॉय ट  चाजस 

र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .38,800/- = एकुण र. .33,84,653/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

 
ठराव मांक - ५३८५      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.करऊमा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७२/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/15/2019-20 अ वये भाग .१२ वेणीनगर 

ता हाणेव ती मधील र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण  करणेकामी मे.बह रट दस 

िन.र. .44,98,060/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ ठया णव हजार साठ फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,66,982/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,66,982/- पे ा 24.88% कमी हणजेच र. .32,80,477/- + 

रॉय ट  चाजस र. .67,278/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .34,11,555 /- 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 - ५३८६      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७०/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/25/2019-20 अ वये भाग .१२ मधील 

पाणीपुरवठा, े नेज व केबल टाकणेकर ता खोदलेले चर खड मु मान े बुजवून बी.बी.एम. करणेकामी 
मे.बह रट दस िन.र. .41,63,008/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ेस  हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,20,623/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,20,623/- पे ा 24.88% कमी हणजेच र. .30,20,292/- + 

रॉय ट  चाजस र. .78,585/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .31,62,677/- 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 - ५३८७      वषय मांक – ७० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७३/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/8/2019-20 अ वये भाग .11 मधील 

नेवाळेव ती प रसरातील रागा हो स ते पंपींग टेशन पयत र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.बह रट 

दस िन.र. .29,97,063/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,07,907/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,07,907/- पे ा 23.77% कमी हणजेच र. .22,16,698/- + 

रॉय ट  चाजस र. .27,455/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .23,05,853/- 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 
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ि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 - ५३८८      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७१/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/33/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली येथील 

धमराजनगर पाट लनगर येथील व इतर ठकाणी  पे ह ंग लाँक बस वणे व दु ती करणेकामी 
मे.पी. ह .देशमुख िन.र. .46,43,351/- (अ र  र. . सेहचाळ स लाख ेचाळ स हजार तीनशे ए काव न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .45,80,272/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .45,80,272/- पे ा 26.03% कमी हणजेच 

र. .33,88,027/- + रॉय ट  चाजस र. .23,180/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,900/- = एकुण 

र. .34,51,107/- 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 - ५३८९      वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३६८/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/34/2019-20 अ वये भाग .१३ येथील 

अमृतानंदमयी मठ ते पो ट काँलनी पयतचा र ता हाँटमी स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.घुबे 

कौ तुब संजय िन.र. .37,49,498/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे अ या नव 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,39,981/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,39,981/- पे ा 23.23% कमी हणजेच 

र. .27,94,413/- + रॉय ट  चाजस र. .47,818/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण 

र. .29,03,931/- 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 - ५३९०      वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३६७/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/24/2019-20 अ वये भाग .१२ मधील 

च हाणव ती व बाठेव ती अ ं द ग यांम ये काँ ट करण करणेकामी मे.अमीत क शन 

िन.र. .34,49,709/- (अ र  र. .चौतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,35,392/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,35,392/- पे ा 22.77% कमी हणजेच र. .26,53,153/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,018/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण र. .26,67,471/- 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 - ५३९१      वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – फ मु यालय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३६९/२०१९ द.२८/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
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            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/21/2019-20 अ वये भाग .११ मधील मधील 

मनपा इमारतींची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.बी. काळे िन.र. .37,33,485/- (अ र  

र. .सदोतीस लाख तेह ीस हजार चारशे पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .37,04,834/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,04,834/- पे ा 20.61% कमी हणजेच र. .29,41,268/- + रॉय ट  चाजस 

र. .7,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,700/- = एकुण र. .29,69,918/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

ठराव मांक - ५३९२      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – अ े ीय 

सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( थाप य) याचें कड ल प  .अ ेका/लेखा/का व/१३२/१९  

       द.२८/०८/१९ 

            मा.कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांनी िशफारस केले माणे  –  
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते ६) िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेलघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक - ५३९३      वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – ब े ीय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांचे कड ल प  .ब े/लेखा/५/का व/३८०/२०१९  

       द.२८/०८/२०१९ 

            मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांनी िशफारस केले माणे  –  
            मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१/२०१८-१९ अ वये . .२२ 

मधील T-5 फ टंगचे देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी (सन २०१८-१९) साठ  िन वदा 
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र. .८,९२,५९४/- (अ र  र. .आठ लाख या णव हजार पाचशे चौ-या णव फ ) पे ा -१५.१५ ट के कमी 
दराने मे.ओम रेणुका एंटर ायजेस , पुण े या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत 

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ५३९४      वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – अ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३००/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/40/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील 

अंतगत र यांचे डांबर करणाची कामे करणेकामी M/s.GHUBE KAUSTUBH SANJAY 

िन.र. .37,49,938/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोनप नास हजार नऊशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,091/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,091/- पे ा 25.25% कमी हणजेच र. .27,53,858/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .28,19,704/- 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 - ५३९५      वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – अ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/२८९/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/30/2019-20 अ वये भाग .१५, से. .२७ व 

२७ अ मधील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .37,49,630/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
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मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,85,480/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,85,480/- पे ा 23.88% कमी हणजेच र. .28,05,387/- + 

रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .28,69,537/- 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 - ५३९६      वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – अ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३०१/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/25/2019-20 अ वये भाग .१५, से. .२३ व 

२४ मधील र याच ेडांबर करण करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .37,49,998/- (अ र  

र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे अ या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .36,84,151/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .36,84,151/- पे ा 23.88% कमी हणजेच र. .28,04,376/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .28,70,222/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

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

ठराव मांक - ५३९७      वषय मांक – ८० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/१५७/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    
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            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/1/2019-20 अ वये भाग .१६ मधील रावेत 

कवळे भागातील मनपाचे ता यात आलेली आर ण वकिसत करणेकामी मे.ब हरट दस 

िन.र. .37,48,306/- (अ र  र. .सदोितस लाख अ ठेचाळ स हजार तीनशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,88,004/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,88,004/- पे ा 21.88% कमी हणजेच र. .28,81,069/- + 

रॉय ट  चाजस र. .42,801/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,500/- = एकुण र. .29,41,370/- 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 - ५३९८      वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य, ब मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/२-ब/१५८/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/6/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता भाग 

.१८ मधील प रसराम ये आव यकते माणे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस 

िन.र. .37,48,162/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,04,636/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,04,636/- पे ा 23.88% कमी हणजेच र. .26,67,729/- + 

रॉय ट  चाजस र. .3,676/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,39,850/- = एकुण र. .29,11,255/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक - ५३९९      वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य, अ मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३०७/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/24/2019-20 अ वये भाग .१५ िनगड  

ािधकरण येथील मु य र यांच े हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.GHUBE 

KAUSTUBH SANJAY िन.र. .35,99,800/- (अ र  र. . प तीस लाख न या णव हजार आठशे  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,34,095/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,34,095/- पे ा 23.23% कमी हणजेच 

र. .27,13,125/- + रॉय ट  चाजस र. .1,554/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 

र. .27,78,829/- 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 - ५४००      वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे कड ल प  .मभा/ं५/का व/७७६/२०१९ द.२९/०८/२०१९ 

            मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –    

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांकर ता बायोमे क प दतीने हजेर  

न द वणेकामी उ पा दत ESSL कंपनीकड ल फेस रड ंग मशीन खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा 
.२४/२०१८-१९ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन 

दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे.पोले टार क स ट ंग ा.िल., पुण ेयांचे बाब .१ (४० नग) 

सा ह यासाठ  र. .१६,४४,०००/- (अ र  र. .सोळा लाख च वेचाळ स हजार फ ) लघु म दर ा  झाले 

आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा १.८८% ने कमी अस याने सदरचा दर वकृत क न 

पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

 
ठराव माकं - ५४०१      वषय मांक – ८४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/६२४/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/1/2019-20 अ वये भाग .३२ नवी सांगवी 
भागात व वध ठकाणी टॉमवॉटर लाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन 

िन.र. .31,16,554/- (अ र  र. .एक ीस लाख सोळा हजार पाचशे चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,77,092/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,77,092/- पे ा 23.50% कमी हणजेच र. .23,53,975/- + 

रॉय ट  चाजस र. .5,512/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,950/- = एकुण र. .23,93,437/- 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 - ५४०२      वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.िशतल च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७४/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/16/2019-20 अ वये भाग .१२ सहयोगनगर 

व वेणीनगर चौक प रसरातील र ते हाँटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.िस द क  लंबींग 

आ ण े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .44,99,434/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार 

चारशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,45,459/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,45,459/- पे ा 23.7% कमी 
हणजेच र. .33,15,585/- + रॉय ट  चाजस र. .90,175/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = 

एकुण र. .34,69,560/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
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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 - ५४०३      वषय मांक – ८६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७५/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/19/2019-20 अ वये भाग .१२ कँनबे चौक 

प रसरातील ल मीनगर व इतर ठकाणचे र तयांचे खड मु मीकरण व डांबर करण करणेकामी मे.अशोक 

क शन िन.र. .29,99,494/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख न या नव हजार चारशे चौ-या णव 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,67,144/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,67,144/- पे ा 27.00% कमी हणजेच 

र. .20,93,015/- + रॉय ट  चाजस र. .68,550/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण 

र. .22,25,365/- 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 - ५४०४      वषय मांक – ८७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७६/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/23/2019-20 अ वये भाग .१२ 

योतीबानगर व कँनबे चौक व परिसराम ये पे ह ंग लाँक बस वणेकामी मे.अशोक क शन 

िन.र. .34,49,419/- (अ र  र. .चौतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  
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व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,35,101/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,35,101/- पे ा 26.00% कमी हणजेच र. .25,41,975/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,018/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण र. .25,56,293/- 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 - ५४०५      वषय मांक – ८८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१७३/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/3/2019-20 अ वये भाग .५ गवळ नगर व 

सॅ ड वक कॉलनी इ याद   ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक  कामे  करणेकामी 
मे.सोनाली टोन युर  िन.र. .44,99,951/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे 

ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,08,621/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,08,621/- पे ा 18.01%  कमी 
हणजेच र. .36,14,628/- + रॉय ट  चाजस र. .49,280/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,050/- = 

एकुण र. .37,05,958/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

ठराव मांक - ५४०६      वषय मांक – ८९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१७२/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 
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            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/49/2019-20 अ वये भाग .७ मधील  

पे हंग लॉक व  इतर थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सोनाली टोन युर  

िन.र. .29,99,986/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,75,439/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,75,439/- पे ा 18.90% कमी हणजेच र. .24,13,081/- + 

रॉय ट  चाजस र. .15,547/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,000/- = एकुण र. .24,37,628/- 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 - ५४०७      वषय मांक – ९० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१७१/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –    

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/5/2019-20 अ वये भाग .५ मधील इ याद  

ठकाणी हॉटिम स प दतीने  डांबर  र याचंी दु ती करणेकामी मे.िस क  लं बंग & े नेज िस वल 

कॉ ा टर िन.र. .37,49,950/- (अ र  र. . सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे प नास फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,77,570/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,77,570/- पे ा 23.70% कमी हणजेच 

र. .28,05,986/- + रॉय ट  चाजस र. .1,229/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .71,150/- = एकुण 

र. .28,78,365 /- 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. 
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--------- 
 
ठराव मांक - ५४०८      वषय मांक – ९१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३१२/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/26/2019-20 अ वये भाग .१५, से. .२३ व 

२४ मधील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .37,49,852/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे बाव न फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,006/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,006/- पे ा 23.88% कमी हणजेच र. .28,04,265/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .28,70,111/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

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

ठराव मांक - ५४०९      वषय मांक – ९२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३१३/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/8/2019-20 अ वये भाग .१० मधील कापसे 

चाळ प रसरातील र यांचे डांबर करणाची कामे करणेकामी M/s.Siddhikee plumbing & Drainage 

Civil Contractor िन.र. .37,49,861/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे एकस  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,721/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,721/- पे ा 26.99% कमी हणजेच 

र. .26,90,215/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण 

र. .27,55,354/- 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 



57 
 

 

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 - ५४१०      वषय मांक – ९३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३१४/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/28/2019-20 अ वये भाग .१५, से. .२५ व 

२६ मधील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .29,99,702/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार सातशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,34,139/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,34,139/- पे ा 23.88% कमी हणजेच र. .22,33,467/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .22,99,030/- 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 - ५४११      वषय मांक – ९४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – मु य लेखा प र ण 

सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे कड ल प  .मुलेप/६/का व/१०३/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे  –   
            महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१२.०८.२०१९  ते  द.१८.०८.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१०३/२०१९ द.३१/०८/२०१९ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

ठराव मांक - ५४१२      वषय मांक – ९५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७८/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/30/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली येथील 

धमराजनगर प रसरातील र ते जी एस बी व एम पी एम प तीने करणेकामी मे.ल मी स लायस 

िन.र. .29,91,409/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख ए या नव हजार चारशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,53,609/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,53,609/- पे ा 30.51% कमी हणजेच र. .20,52,463/- + 

रॉय ट  चाजस र. .28,100/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,700/- = एकुण र. .20,90,263/- 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 - ५४१३      वषय मांक – ९६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७९/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/28/2019-20 अ वये भाग .१ िचखली येथील 

बगव ती व इतर प रसरातील र ते जी एस बी व एम पी एम प तीने करणेकामी मे.ल मी स लायस 

िन.र. .29,83,394/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख याऐंशी हजार तीनशे चौ-या नव फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,44,637/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,44,637/- पे ा 30.51% कमी हणजेच र. .20,46,228/- + 

रॉय ट  चाजस र. .29,056/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,700/- = एकुण र. .20,84,984/- 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 
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ि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 - ५४१४      वषय मांक – ९७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/फ-मु य/३७७/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/19/2019-20 अ वये भाग .१३ येथील 

धमवीर संभाजी राजे डासंकुल वकसीत करणेकामी मे.िस दाथ क शन िन.र. .29,98,994/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव हजार नऊशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,70,344/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,70,344/- पे ा 21.16% कमी हणजेच र. .23,41,819/- + रॉय ट  चाजस 

र. .7,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,700/- = एकुण र. .23,70,469/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 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 - ५४१५      वषय मांक – ९८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – मा हती व तं ान 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे कड ल प  .मातं व/११/१२५/२०१९  

       द.३१/०८/२०१९ 

            मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  –   
           मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०३/२०१९-२०  नुसार लघु म 

िन वदाधारक मे.टेक नाईन स हसेस यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे संगणक णालींकर ता, 
कामकाज आदेश दनांका पासुन पुढ ल ितन वषाकर ता Application Programming Interface (API) 

Google Translator API, IP and Domain based perpetual license चा पुरवठा क न काया वत करणेचे 
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कामकाज अंदाजप क य दरांपे ा -४.४१% ने कमी दराचे र. .२३,२२,८३७/- देणेकामी यांचेसोबत 

केले या कामाचा करारनामा व कामकाजाचे आदेश . मात व/११/का व/१२३/२०१९ द.१९ ऑग ट २०१९ 

अ वये िनगत कर यात कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ५४१६      वषय मांक – ९९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – जलशु द करण क .से.२३ 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पाप/ु२४६/२०१९ द.२६/०८/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
            िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला पाणी 

पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अखंडपणे २४ तास चालू असून याक रता 
येक  ८ तासां या ३ िश टम ये कमचार  असणे आव यक आहे. स थतीत ट पा .२ व 

केिमकल हाउस क रता  मनपाकडे तां क या कुशल कामगार नस याने जलशु करण क  

चाल व याकर ता िन वदा मांक ११/१-२०१५-१६ अ वये मे. ी वनय इं जिनय रंग स हसेस 
ा.िल यांचे काम चालू आहे. सदर कामाची मुदत दनांक ०५/०३/२०१९ पयत आहे. सदर 

 कामासाठ   “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या 
न याने िन वदा काढली असून या बाबतची या चालू आहे. दर यान मे. राजल मी वयंरोजगार सं था 
मया दत यांनी सदर या “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने 

चाल वण”े या कामा या िन वदे या व  मा. उ च यायालयाम ये यािचका दाखल केली आहे. मा.उ च 

यायालयाने सदर करणी यांचेकड ल आदेश CIV.W.P.NO.C0103506 of2019 dated.04/03/2019 

मधील मु ा .४  म ये  “By way of ad-interim order, we permit Respondent Nos.2 & 3 to proceed 

with the tenders, but no final decision shall be taken without leave of this court” असे  नमूद केले 

आहे. यामुळे यायालयाकड ल पुढ ल आदेश होई पयत िन वदा या पूण क न नवीन ठेकेदाराची 
नेमणूक करणे श य नाह  . स थतीत मा. उ च यायालयाने द.०९/०९/२०१९ रोजीची तार ख दलेली 
आहे. अशा प र थतीम ये चालू कामास उपरो  माणे मा.आयु  सो. यांनी नवीन कामाचा आदेश होई 

पयत मुदत वाढ दली अस याने मे. ी वनय इं जिनय रंग स हसेस ा.िल यांचेकडून काम सु  ठेवणेत 

आलेले आहे. या अनुषंगान े वभागाने सदर या चालू कामाचे र. .२,६८,१६,०६२/- चे सुधा रत अंदाजप क 

तयार केले असून यास द.०९/०८/२०१९ रोजी या प . .WS/JCE/TS/29/2019 अ वये तां क मा यता 
ा  झाली आहे. सदर कामास मे. ी वनय इं जिनय रंग स हसेस ा.िल यांना द.०६/०६/२०१९ पासून 

केले या कामासाठ  मनपाने अ ाप  देयक अदा केलेले नाह . स थतीत चालू असले या कामास 

मुदतवाढ देण े आव यक आहे. याक रता तूतास ०५/१२/२०१९ पयत या कामाचे सुधा रत अदंाजप क 

तयार क न यास तां क मा यता घेतली आहे. मनपाचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-२० चे मूळ 

अंदाजप क तयार करते वेळ  वभागाने चालू कामास आव यक रकमेचीच तरतूद केली आहे व 
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“जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वणे” या नवीन कामास 

सु वात हो या या ीने या कामासाठ  तरतूद करणेत आली आहे. परंत ुस थतीम ये नवीन कामा या 
िन वदेबाबत मा.उ च यायालयाम ये करण लं बत अस यामुळे “जलशु करण क  से. .२३ येथील 

ट पा .२ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वणे” या चालू कामाचे देयक अदा करणेसाठ  तरतूद 

उपल ध नसून या क रता “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने 

चाल वण”े  या नवीन  कामासाठ  उपल ध असलेली तरतूद र. . १,८०,००,०००/- मधून चालू कामास 

र. .६८,००,०००/-  वग करणे आव यक आहे. तर  खालील माणे अ. . १ ते २ या कामांसाठ  वाढ/घट 

क न आव यक या तरतुद चे वग करण करणेस मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव पानांक तरतूद र.  वाढ घट 

एकूण 
सुधा रत 

तरतूद र. . 
शेरा 

१ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत ट पा 
.२ व  केमकल हाउस 

खाजगीकरणाने चाल वणे 
(२०१५-१६) 

६९२/ 
१० 

१९,००,००० 
४९,००,००० 

 
० ६८,००,००० काम चालू 

२ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत ट पा 
. २,३,४ व केिमकल हाउस 

खाजगीकारणाने चाल वणे 

६९३/
२० 

१,८०,००,००० ० 
४९,००,००० 

 

१,३१,००,००० 

 

िन वदा या 
सु  व 
यायालयीन 
करण 

                   एकूण  १,९९,००,००० ४९,००,००० ४९,००,००० १,९९,००,०००  
               
               तर  तूतास द.०५/१२/२०१९ पयत या खचास व कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार 

कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या एकूण र. .६८,००,०००/- या 
खचास व  सदरचा खच नवीन कामासाठ  उपल ध असले या तरतूद तून वग करण 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 - ५४१७      वषय मांक – १०० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – जलशु द करण क .से.२३ 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पाप/ु२४७/२०१९ द.२६/०८/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
       िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
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पाणी पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे ( वनाखंड) २४ तास 
चालू असून याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये कमचार  असणे आव यक आहे. 
स थतीत ट पा . ३ व ४ क रता मनपाकड ल तां क या कुशल कामगार नस याने 
जलशु करण क  चालव यासाठ  अधकुशल/अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले 
जातात. स थतीम ये वषयां कत कामासाठ  “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल 

हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या न याने िस  केले या कामाची िन वदा  या सु  असून सदर 

िन वदे बाबत एका िन वदा धारकाने मा. उ च यायालयात यािचका दाखल केलेली आहे व यामुळे 

“जलशु करण क  येथील ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वण”े या चालू  कामास नवीन कामाचा 
आदेश होई पयत मुदत वाढ देणे या तावास द.०२/०४/२०१९ रोजी मा.आयु  सो. यांनी मा यता दली 
आहे. सबब “जलशु करण क  येथील ट पा .३ व ४  खाजगीकरणाने चाल वणे” हे काम चाल ू

ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले असून या चालू कामाक रता तूतास द.०५/१२/२०१९ पयतची मुदत वाढ 

गृह त ध न सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. मनपाचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-

२० चे मूळ अंदाजप क तयार करते वेळ  वभागाने चालू कामास आव यक रकमेचीच तरतूद केली आहे व 

“जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या नवीन 

कामास सु वात हो या या ीनेया कामासाठ  तरतूद करणेत आली आहे. परंत ुस थतीम ये नवीन 

कामा या िन वदेबाबत मा. उ च यायालयाम ये करण लं बत असले या अडचणीमुळे 

“जलशु करण क  से. .२३ येथील ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वण”े या चालू कामासाठ  

ठेकेदारास केले या कामाचे व पुढ ल होणा या कामाचे देयक अदा करणेसाठ  तरतूद उपल ध नसून या 
क रता “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या 
नवीन  कामासाठ  उपल ध असलेली तरतूद चालू कामास वग करणे अव यक आहे. तर  खालील माणे 
अ. . १ ते २ या कामांसाठ  वाढ/घट क न आव यक या तरतुद चे वग करण करणेस मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. 
 

अ.  कामाचे नाव पानांक तरतूद र.  वाढ घट 

एकूण 
सुधा रत 
तरतूद र. . 

शेरा 

१ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत ट पा 
.३ व ४ खाजगीकरणाने 

चाल वणे (२०१५-१६) 

६९२/
९ 

१५००००० 

 

४१००००० 

 

० ५६००००० काम चालू 

२ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत ट पा 
. २,३,४ व केिमकल हाउस 

खाजगीकारणाने चाल वणे 

६९३/
२० 

१८०००००० ० 

 

४१०००००

 

 

१३९००००० 

 

िन वदा या 
सु  व 
यायालयीन 
करण 

                   एकूण  १९५००००० ४१००००० ४१०००००१९५०००००  
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             तर  तूतास द.३१/१२/२०१९ पयत या मुदतवाढ या कालावधीसाठ  व तसेच मा.आयु  
सो. यांचे कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या व वध वभागामाफत िनयु  केले या कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या 
उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मं ालय , मुंबई यांचे कड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या 
अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन अदा करणे बाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार 
कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या सुमारे र. .५६,००,०००/- 

(सुधा रत एकूण र. .२,१७,६२,१५८/-  र. .१,६१,७५,१९३/- = र. .५५,८६,९६५/-) चे वाढ व खचास 
उपरो  तरतूद वग करण 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 - ५४१८      वषय मांक – १०१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३९५/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-02-2019-20 अ वये भाग .२१ पंपर  येथील 

साई चौक  व इतर प रसरातील ॉम वॉटर गटसची कामे करणेकामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .31,28,685/- (अ र  र. .एकतीस लाख अ ठावीस हजार सहाशे पंचेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .30,87,307/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,87,307/- पे ा 26% कमी हणजेच र. .22,84,607/- + रॉय ट  

चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,050/- = एकुण र. .23,25,985/- 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. 
--------- 
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ठराव मांक - ५४१९      वषय मांक – १०२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३९६/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-27-2019-20 अ वये भाग .२४ म ये 

गणेशनगर, आनंद पाक व भागातील इतर प रसरात नवीन पावसाळ  गटस टाकणेकामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .33,25,469/- (अ र  र. .तेहतीस लाख पंचेवीस हजार चारशे एकोणस र फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,71,280/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,71,280/- पे ा 28% कमी हणजेच र. .23,55,322/- 

+ रॉय ट  चाजस र. . 8,339/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .45,850/- = एकुण र. .24,09,511/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

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

 
ठराव मांक - ५४२०      वषय मांक – १०३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३९४/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-03-2019-20 अ वये भाग .२१ पंपर  

गावठाण व इतर प रसरातील ॉम वॉटस गटसची द ु ती करणेकामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .31,27,558/- (अ र  र. .एकतीस लाख स ावीस हजार पाचशे अ ठाव ण फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,86,180/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,86,180/- पे ा 27% कमी हणजेच र. .22,52,911/- + रॉय ट  

चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,050/- = एकुण र. .22,94,289/- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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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 - ५४२१      वषय मांक – १०४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/३९३/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-04-2019-20 अ वये भाग .२१ पपर  येथील 

पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेक रता टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .31,28,579/- (अ र  र. .एकतीस लाख अ ठावीस हजार पाचशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,87,200/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,87,200/- पे ा 28% कमी हणजेच र. .22,22,784/- + रॉय ट  

चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,050/- = एकुण र. .22,64,162/- 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 - ५४२२      वषय मांक – १०५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/६२६/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/51/2019-20 अ वये भाग .८ येथील एम आय 

ड  सी मधील आव यक ठकाणचे र ते  हॉटिम स प तीने  डांबर करण करणेकामी मे.िस द क  लं बग 

अँड े नेज कॉ ॅ टर िन.र. .26,23,989/- (अ र  र. .स वीस लाख तेवीस हजार नऊशे एकोणन वद 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,33,888/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .25,33,888/- पे ा 23.70% कमी हणजेच 

र. .19,33,357/- + रॉय ट  चाजस र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 
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र. .20,23,458/- 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 - ५४२३      वषय मांक – १०६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/६२७/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/55/2019-20 अ वये भाग .८ से टर नं.१,२,३, 

मधील व इ याद  ठकाणचे र ते हॉटिम स प तीने  डांबर करण करणेकामी मे.िस द क  लं बग अँड 

े नेज कॉ ॅ टर िन.र. .34,95,448/- (अ र  र. .चौतीस लाख पं या नव हजार चारशे अ ठेचाळ स 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,05,347/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,05,347/- पे ा 21.90% कमी हणजेच 

र. .26,59,576/- + रॉय ट  चाजस र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 

र. .27,49,677/- 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 - ५४२४      वषय मांक – १०७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/६२८/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/49/2019-20 अ वये भाग .८ म ये 

ठक ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीने करकोळ द ु ती कामे करणेकामी (सन २०१९-२०) 
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मे.िस द क  लं बग अँड े नेज कॉ ॅ टर िन.र. .26,28,512/- (अ र  र. .स वीस लाख अ ठावीस 

हजार पाचशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,96,009/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,96,009/- पे ा 23.70% 

कमी हणजेच र. .19,04,455/- + रॉय ट  चाजस र. .63,603/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = 

एकुण र. .20,36,958/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

ठराव मांक - ५४२५      वषय मांक – १०८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/३०६/२०१९ द.११/०८/१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –   
            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/01/2018-19 अ वये भाग .१५ म ये 

आकुड  येथील ना यगृहाची उवर त कामे करणेकामी (अंतगत सजवाट व बाहेर ल सुशोिभकरणाची कामे 

करणे) मे.एम.आर.गंगाणी अँ ड दस  िन.र. .23,59,49,582/- (अ र  र. .तेवीस कोट  एकोणसाठ लाख 

एकोणप नास हजार पाचशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .23,55,45,540/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .23,55,45,540/- पे ा 2.99% कमी हणजेच र. .22,85,02,728/- + रॉय ट  चाजस र. .2,16,577/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,87,464/- = एकुण र. .22,89,06,769/- 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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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - ५४२६      वषय मांक – १०९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – अ े ीय व ुत 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/५/का व/८०/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        अ े ीय कायालय व ुत वभागामधील सन २०१९-२० या महसुली अंदाजप कात 
वनी ेपन यव था लेखािशषासाठ  तरतूद अपुर  पडत आहे. करकोळ देखभाल दु ती 

कामांमधून तरतूद वग क न वनी ेपन यव था या लेखािशषासाठ  वापरता येणे श य आहे.  
या नुसार तावात नमुद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.(वाढ/घट र. .५२,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक - ५४२७      वषय मांक – ११० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – अ े ीय व ुत 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/१/का व/५०२/२०१९ द.०३/०९/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

            अ े ीय कायालय व ुत वभागामधील सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये 
कायालयीन (आक मक) खच वीज बीलांकर ता तरतूद अपुर  पडत आहे. यामुळे तावात 
नमुद माणे कमचार  वेतन व भ े मधून तरतूद वग क न वीज बीलेसाठ  कायालयीन 
(आक मक) खच तावात नमुद माणे वापरता येणे श य आहे.  या नुसार तावात नमुद 
माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणते यावी.(वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक - ५४२८      वषय मांक – १११ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे कड ल प  . वमुका/५/का व/५५४/२०१९ द.३०/०८/२०१९ 

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

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/4/76/2019-20 अ वये भोसर  येथील व ुत 

द हनी दोन वषाक रता ठेका प दतीने खाजगी सं थेस चालन देखभाल दु तीक रता देणे. सन.2019-20 
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कामी मे.िश पा इले कल ड कंपनी िन.र. .40,57,690/- (अ र  र. .चाळ स लाख स ाव ण हजार 

सहाशे न वद फ ) पे ा 6.85% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  3779738/- पयत काम 

क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता 
मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५४२९      वषय मांक – ११२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – आरो य मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/४८८/२०१९ द.०३/०९/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

            शहरातील गणेशमूत चे वसजन पयावरणपूरक प दतीने कर याक रता सीएसआरआय  रा ीय 

रासायिनक योगशाळा, पुण ेयांचेकडून ५० टन अमोिनअम बायकाब नेट थेट प दतीने खरेद  कर यास व 

याकामी येणा-या र. .९,९७,१००/- (अ र  र. . नऊ लाख स या णव हजार शंभर 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 - ५४३०      वषय मांक – ११३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२६०/२०१९ द.२६/०७/२०१९ 

            मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/8/2018-19 अ वये भाग .६ मधील 

भगतव ती व गुळवेव ती प रसरात र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 

िन.र. .74,79,946/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे शेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,61,705/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,61,705/- पे ा 17.10% कमी हणजेच र. .61,02,853/- + 

रॉय ट  चाजस र. .25,441/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .92,800/- = एकुण र. .62,21,094 /- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
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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 - ५४३१      वषय मांक – ११४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/५३५/२०१९ द.१६/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90/4/2018-19 अ वये भाग .३१ प रसरातील 
मु य र ते अ ावत प दतीने करणेकामी मे.मोहनलाल माथरानी क . ा.िल. 
िन.र. .20,72,90,488/- (अ र  र. .वीस कोट  बाह र लाख न वद हजार चारशे अ ठयाऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .20,55,67,292/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .20,55,67,292/- पे ा 10.17% कमी 
हणजेच र. .18,46,61,098/- + रॉय ट  चाजस र. .14,63,595/- मटे रयल टे ट गं चाजस 

र. .2,59,600/- = एकुण र. .18,63,84,293/- 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 - ५४३२      वषय मांक – ११५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      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/५६९/२०१९ द.२३/०८/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .97/2/2018-19 अ वये भाग .2 बो-हाडेवाड  

बनकरव ती मधील अ त ि वातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र 

क शन िन.र. .24,10,21,265/- (अ र  र. .चोवीस कोट  दहा लाख एकवीस हजार दोनशे पास  
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .23,85,25,713/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .23,85,25,713/- पे ा 6.55% कमी दराने 

िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
7.00% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .22,29,02,279/- + रॉय ट  चाजस 

र. .10,37,052/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,58,500/- = एकुण र. .22,53,97,831/- 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 - ५४३३      वषय मांक – ११६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – पशुवै क य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पव/ै२/का व/२४७/२०१९ द.०४/०९/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

            पंपर  िचंचवड शहरातील मोकाट व भटक  डुकरे पकड याचे कामकाज मे. आर. राजकुमार 
डॉग ऍ ड पग कॅिचंग कॉ ॅ टर, या सं थेमाफत कर यास व याकामी र. .४५०/- ित डु कर या 
दराने होणा-या अंदाजे र. .१३,५०,०००/- (अ र  र. .तेरा लाख प नास हजार फ ) अथवा य  
होणा-या खचास काय र मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील 
कामाकर ता  र. .१३,५०,०००/- इत 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 - ५४३४      वषय मांक – ११७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – ाथिमक िश ण 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .िश ण/१०/का व/२०५/२०१९ द.०४/०९/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागासाठ  सन २०१९-२० क रता आव यक 

व ाथ  बस वाहतूक करणेकामी वासी वाहतूक सं थेची िनयु  करणेकामी िन वदा नोट स .२४/२०१९-
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२० अ वये िस द कर यात आले या कामाक रता मे. ेम टूस अँड ॅ ह स यांची िनयु  करणेस व 

याकामी येणा-या र. .३९,७८,०००/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख अ या र हजार फ ) चे खचास 

अथवा येणा-या  य  खचास मा यता देणेची मा.अित.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत 

वषयातील कामाक रता र. .३९,७८,०००/- इत 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 - ५४३५      वषय मांक – ११८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राहुल कलाटे 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.राहुल कलाटे यांचा ताव – 

            महानगरपािलके या घंटागाड  कमचा-यांना आ थापना कामगारां माणे ८.३३% बोनस 
िमळत नाह .  यांना सन २०१८-१९ दवाळ  सणाक रता वशेष बाब / ब स हणून 
र. .२०,०००/- दले आहेत. यंदा सन २०१९-२० सालाक रता दवाळ  सणाक रता घंटागाड  
कमचा-यांना येक  वशेष बाब / ब स र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार फ ) देणेस व 
याकामी 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 - ५४३६      वषय मांक – ११९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

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

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल वाहने दु तीकामी िन वदा िस द क न 
मा. थायी सिमती ठराव .११८५, व ११८६ द.१७/१०/२०१७ नुसार केले या करारना यातील 
अनु मे अट .२५ व २८ मधील वलंबाची अट र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५४३७      वषय मांक – १२० 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.संतोष ल ढे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

          भाग .७ मधील वकास कामांना खालील माणे वाढ/घट करणे आव यक आहे.  सन 
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२०१९-२० चे अंदाजप काम ये तावात नमुद केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
(वाढ/घट र. .३५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - ५४३८      वषय मांक – १२१ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

सूचक – मा. राज  लांडगे     अनुमोदक – मा. संतोष ल ढे  
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव – 

            ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल सन २०१९-२० अंदाजप कातील वशेष 
योजना लेखािशषामधील तावात नमुद कामांना पुरेशी तरतूद नाह .  सदरचे काम करणेसाठ  ब 
भागाकड ल याच लेखािशषाम ये तरतुद वग करण करणे आव यक आहे.  मा. थायी सभेम ये 

सदर सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कातील नमुद वशेष योजना कामांना पुरेशी तरतुद 
नस याने ब भागाकड ल वशेष योजना लेखािशषाम ये कामां या रकमेमधून वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. (वाढ/घट र. .७५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - ५४३९      वषय मांक – १२२ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा. राज  लांडगे  
संदभ – मा.न ता ल ढे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

         क े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुद म ये फेरबदल करणे आव यक आहे. तर  तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - ५४४०      वषय मांक – १२३ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.पंकज भालेकर  
संदभ – मा.क णा िचंचवडे, मा.पंकज भालेकर यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .१२ म े तळवडे येथे नागर कांकर ता 
महानगरपािलकेचे उ ान वकसीत करणेत आलेले आहे. सदर ल उ ाना या सुर ेकर ता स या ०२ 
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रखवालदार मदतनीस कमचार  ता वत केले आहेत. उ ानाचा प रसर मो या माणात असुन 
तेथे कोणताह  अनुिचत कार होऊ नये व यो य कारे सुर ा यव था रहावी हणुन अजुन ०२ 
अित र  रखवालदार मदतनीस िनयु  करणेस व याचें वेतनापोट  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 - ५४४१      वषय मांक – १२४ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हलांना यां या कौटंु बक/ कायदे वषयक/ 
सामा जक सम या सोड व यासाठ  मदत करणे कायदे वषयक मागदशन करणे यासाठ  
यमुनानगर म हला आघाड  िनगड  हे समुदेशन क  सु  करणेत आले असुन सदर वयंसेवी 
सं थेची नेमणुक रा य म हला आयोगा या िनदशानुसार मु य कायकार  अिधकार , ज हा 
प रषद पुणे यां या िशफारशीने व महारा  रा या म हला आयोगा या मा यतेने व मा.महापािलका 
सभा ठराव .५२७७ द.२४/९/२००४ अ वये मंजुर धोरणानुसार करणेत आली आहे. सदर 
सं थेची प हली नेमणूक २४/८/२००५ या आदेशी वये १२ म ह यांसाठ  करणेत आली होती. 
मा. थायी सिमती ठराव .१११२२ द.१७/३/२०१५ अ वये सदर सं थेस ३ वष कालावधी क रता 
द.२२/८/२०१४ पासून द.२१/८/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेत आली होती. सदर सं थेची मुदत 
द.२१/८/२०१७ रोजी संपलेली आहे. तर  या सं थेस मुदत संपले या दनांकापासून हणजेच 
द.२२/८/२०१७ पासून पुढे ३ वषासाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी यांना ितवष  
र. .८४,००/-(अ र  र. .चौ-याऐंशी हजार फ ) या माणे ३ वषासाठ  एकूण र. .२,५२,०००/-
(अ र  र. . दोन लाख बाव न हजार फ ) अदा करणेस व याक रता 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 - ५४४२      वषय मांक – १२५ 
दनांक – ०४/०९/२०१९       

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

          भाग .९ मधील झरो बॉईज चौक, नेह नगर येथील धन िनरंकार स संग भवन 
देखभाल द ु तीसाठ  यू भारत वकास सोशल फ डेशन या सं थेला वनामू य देणेस मा यता 
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देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक - ५४४३      वषय मांक – १२६ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – उ ान  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/६/का व/७३५/२०१९ द.२१/०८/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

            मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०१८-१९ अ वये थरमॅ स चौक ते 
के.एस.बी.चौक पयत टाटा मोटस र ता व औंध रावेत बी.बार.ट .एस. र यावर ल न याने केलेले 
सबवे वर ल (संतोषनगर, थेरगांव व ड े ीय कायालय) र ता म य दुभाजक नुतणीकरण 
करणेकामाबाबत मे.जी.बी.एंटर ायजेस  या ठेकेदारांची िन वदा र. .३२,२७,३४३/- (अ र  
र. .ब ीस लाख स ावीस हजार तीनश ेचाळ स फ ) पे ा -३.६९  ट के कमी  दराची िन वदा 
मंजुर दराने तीन म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र. .३१,०८,२५४/- (अ र  र. .एकतीस लाख 
आठ हजार दोनश चौप न फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन 
राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत मा.अित. 
आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयाबाबत खालील बाबींची पुतता करणेत यावी. 
१) कमचा-यांचे पगार अदायगीसाठ  बँक खाते ह  यां या िनवा थानाजवळ व आधारकाडवर ल 

प याजवळ ल बँकेत असावीत. 
२) सदर कमचा-यांना बँकेचे एट एम काड दले नसलेबाबत बँकेचा ना हरकत दाखला घेणेत 
   यावा.  
३) सदर कमचा-यांना चेकबुक दले नसलेबाबत या बँकेकडून ना हरकत दाखला घेणेत यावा. 
   वर ल बाबींची पूतता झाले नंतरच संबंिधत ठेकेदारास बील अदायगी करणेची कायवाह  
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 - ५४४४      वषय मांक – १२७ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – उ ान  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/२७६/२०१९ द.०१/०८/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

            मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०१८-१९ अ वये  १) भ श  उ ान ते 
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बजलीनगर रे वे उ डाणपुलापयत ( पाईन रोड ाधीकरण) व २) संभाजी चौक ते गणेश तलाव पयतचा 
म यदुभाजक सुशोिभकरण १ वष देखभाल  करणेकामी मे.तावरे फॅिसिलट  मॅनेजमट स हस ा.िल.  या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा िन वदा र. .१८,१२,२१६/- (अ र  र. .अठरा लाख बारा हजार 

दोनशे सोळा फ ) पे ा -२८.०८  कमी दराने वीकृत करणेत आली असुन  तुत कामी येणा-या खचास 

मा यता देणेबाबत मा.अित.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयाबाबत खालील बाबींची 
पुतता करणेत यावी. 
१) कमचा-यांचे पगार अदायगीसाठ  बँक खाते ह  यां या िनवा थानाजवळ व आधारकाडवर ल 

प याजवळ ल बँकेत असावीत. 
२) सदर कमचा-यांना बँकेचे एट एम काड दले नसलेबाबत बँकेचा ना हरकत दाखला घेणेत 
   यावा.  
३) सदर कमचा-यांना चेकबुक दले नसलेबाबत या बँकेकडून ना हरकत दाखला घेणेत यावा. 
   वर ल बाबींची पूतता झाले नंतरच संबंिधत ठेकेदारास बील अदायगी कर याची कायवाह  
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 - ५४४५      वषय मांक – १२८ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – उ ान/वृ संवधन  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/२८८/२०१९ द.०३/०८/२०१९ 

       मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

            मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .8/2018-19 मधील मधील ड व ग 

कायालयातील र ते दुभाजक सुशोिभकरण क न १ वष देखभाल करणेकामी मे.धमराज वयंरोजगार सेवा 
सं था िन वदा र. .23,27,003/- (अ र  र. .तेवीस लाख स ावीस हजार तीन फ ) या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाजप कय दरापे ा -15.30 ने कमी दराची हणजेच र. .19,70,971/- िन वदा वकृत 

करणेत आली असून तुतकामी १ वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेबाबत 
मा.अित.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयाबाबत खालील बाबींची पुतता करणेत 
यावी. 
१) कमचा-यांचे पगार अदायगीसाठ  बँक खाते ह  यां या िनवा थानाजवळ व आधारकाडवर ल 

प याजवळ ल बँकेत असावीत. 
२) सदर कमचा-यांना बँकेचे एट एम काड दले नसलेबाबत बँकेचा ना हरकत दाखला घेणेत 
   यावा.  
३) सदर कमचा-यांना चेकबुक दले नसलेबाबत या बँकेकडून ना हरकत दाखला घेणेत यावा. 
   वर ल बाबींची पूतता झाले नंतरच संबंिधत ठेकेदारास बील अदायगी करणेची कायवाह  
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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 - ५४४६      वषय मांक – १२९ 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – ह े ीय, जलिन:सारण  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/जिन/का व/४७२/१९ द.२२/०८/१९ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ह भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे. मिनष असोिस स हे कर त आहेत सदर 
कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट . ४ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन 
सु वातीस कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance 

वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदत वाढ देणेत येईल 
या माणे अट  व शत म ये नमुद करणेत आलेले आहे. यानुसार सदर या िन वदेस मा. थायी 
सिमतीचे ठराव . २७४१, द. ३०/०५/२०१८ अ वये मंजूर  िमळाली आहे. मा. थायी सिमती ठराव नुसार 

सदर कामास एक वष कालावधीसाठ  िन वदा र. .९८,९७,०४८/- साठ  ०.००% कमी या दराने हणजेच 

र. .९८,९७,०४८/-  इत या खचास मा यता िमळाली आहे. ठेकेदार मे.मिनष असोिस स यांनी सदरचे 

काम समाधानकारक र या पुण केले आहे. स थतीत थम वषाची मुदत पुण होत अस याने पुढ ल १ 
वषाकर ता ( दतीय वष) मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. तसेच सदर कामातील मुळ िन वदा 
अट  व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार १  वषानंतर पुढ ल येक वषासाठ  मुदत वाढ देणेची तरतुद 

आहे.  सदर  िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार यांची  कामाची गती, Performance वचारात घेवून 

पुढ ल १ वष कालावधीसाठ   मुदत वाढ देणेस हरकत वाटत नाह .  यानुसार पुढ ल एक वष 

कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना  र. .९८,९७,०४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच सदर कामास सन २०१९-

२० या आिथक वषासाठ  पा.नं.७१४ अ. .४ नुसार र. .३५,००,०००/- एवढ  तरतुद करणेत आलेली आहे. 

सदर कामास एक वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देण े आव यक आहे. यानुसार आव यक असणार  

अंदाजप क य र कम करकोळ देखभाल दु ती या लेखािशषामधुन पान .७१५ अ. .१३ वर ल 

कामामधुन र. .८०,००,०००/- (अ र  र. .ऐंशी लाख फ ) वग करणेस मा यता देणेबाबत 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयाबाबत खालील बाबींची पुतता करणेत यावी. 
१) कमचा-यांचे पगार अदायगीसाठ  बँक खाते ह  यां या िनवा थानाजवळ व आधारकाडवर ल 

प याजवळ ल बँकेत असावीत. 
२) सदर कमचा-यांना बँकेचे एट एम काड दले नसलेबाबत बँकेचा ना हरकत दाखला घेणेत 
   यावा.  
३) सदर कमचा-यांना चेकबुक दले नसलेबाबत या बँकेकडून ना हरकत दाखला घेणेत यावा. 
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   वर ल बाबींची पूतता झाले नंतरच संबंिधत ठेकेदारास बील अदायगी करणेची कायवाह  
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 - ५४४७      वषय मांक – १३० 
दनांक – ०४/०९/२०१९      वभाग – थाप य, BRTS  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  याचें कड ल प  . था/ BRTS/६८६/१९ द.४/०९/१९ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत िचंचवड येथील साय स पाक इमारती न जक 

आर ण .१८१ ड येथील १३.७० हे टरजागेत बझनेस सटर क प वकिसत करणेत येणार 
आहे. सदर क पाम ये यापार  गाळे, कायालये, सभागृह व अनुषंिगक यापार  वापर होणार  
कामे करणेचे िनयोजन आहे. सदर क पाचे िनयोजन करणेकर ता मे. िसल इ ा चर 
यांची द.१५/०१/२००९ रोजी थमतः नेमणुक करणेत आलेली होती. यानुसार यांनी क पाचा 
व तृत अहवाल तयार केला होता. तसेच याचे आिथक व यवहायता अहवाल तयार केला होता. 
यानुसार िन वदा कायवाह  करणेत आली परंतू िन वदा पुव सभेला चांगला ितसाद लाभून सु ा 
य  िन वदा कायवाह त केवळ ३ ठेकेदार यांनी सहभाग घेतला होता. याम ये सवािधक दर 

र. .२०० कोट  इतका ा  झाला होता, परंतू मनपाने सदर ा  दर अपे े पे ा कमी अस याचे 
िन कष काढून सदरची िन वदा अपा  ठर वली आहे. दर यान या काळात सदर जागेवर 
अ ापपयत कोणताह  क प राब व यात आलेला नाह . मा.आयु  सो यांनी सदर क पाकर ता 
द.२२/०८/२०१९ रोजी बैठक घेवुन पुव या िनयोजनाबाबत मे. िसल इ ा चर यां या 
ितिनधींशी चचा क न मा हती घेतली तसेच न याने करावय या िनयोजनाबाबत चचा केली. 

यापुव  मे. िसल इ ा चर यां यामाफत केले या कामापोट  र. .१७.४१ लाख इतक  र कम 
अदा करणेत आलेली आहे. स थतीत सदर कामास सुमारे १० वषाचा कालावधी झालेला 
अस याने मे. िसल इ ा चर यां या ितिनधींनी न याने करावया या कामाकर ता शु काची 
मागणी केलेली आहे. तसेच सदर बैठक त मा.आयु  सो यांनी मे. िसल इ ा चर यां या 
ितिनधींना पुव  केले या क पा या िनयोजनाचा पुनः अ यास क न न याने Techno-Commercial 

Proposal सादर करणे या सुचना द या आहेत. यानुसार क पाची जागा भु-भा याने दे याचे व 

क प उभारणेकर ता पा  वकसक यां याकडुन मनपाचा रतसर एक र कमी वकसन शु क व कायम 

व पी दर वष  कर भ न घे याचे नमुद केलेले आहे. यामुळे मनपाकडे सुमारे ३० ते ५० कोट  पयाचे 

उ प न कायम व पी उपल ध होईल. याअनुषंगाने मे. िसल इ ा चर यांनी द.२७/०८/२०१९ 

रोजी क पाचे िनयोजन कर यासाठ  र. .४०,५०,०००/- + कर इतके एक त शु क अदा करणेची वनंती  
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केलेली आहे. सदरचे शु क अहवालातील मु ा . ७.२ अ वये खालील माणे अदा करणेची वनंती केलेली 
आहे. 
 

S.No. Milestone Breakup of fee (% of 
the Total Fee) 

1 Commencementofstudy 10% 

2 Submission of Expression of Interest(EOI) 10% 

3 Updating of Feasibility report for the project 20% 

4 Submission of Pre-Qualification criteria,Bid documents (RFP & 
Draft cconcession agreement) 25% 

5 Conduct   of   bid   process   for   the   tender; and submission of bid 
evaluation report 25% 

6 Appointment of successful bidder 10% 

           उ  शु काम ये मे. िसल इ ा चर यांनी खालील माणे क प अहवाल सादर 
करणेचे मा य केलेले आहे. 

·     Module 1: Updating the Feasibility Report of the Project 

·         Module 2: Marketing of the project (including floating and procuring 

         expression of interest from interested private operators) 

·         Module 3: Bid process management (including EOI, RFP and draft agreement) 

        मे. िसल इ ा चर यांना सन २०१९ म ये सदर क पाचा अहवाल व RFP तयार 

करणेकामी र. .१७.४१ लाख इतक  र कम अदा करणेत आलेली आहे. सदरची अदा केलेली र कम न वन 

क प अहवाला या शु क र. .५८.०० लाख या र कमेमधुन वजाती क न र. .(५८.००-१७.४१)= ४०.५९ 

लाख इतक  र कम अदा करणेस हरकत वाटत नाह . मे. सील इ ा चर यांनी यापुव  सदर 

क पाचे काम केले अस यामुळे िन वदा / कोटेशन न माग वता थेट प तीने करारनामा न करता महारा  

महापािलका अिधिनयम ५(२)(२) नुसार फॉम नं.२२ अ वये अदा करणचेा ताव मा य करणसे 
हरकत वाटत नाह . तथा प सदर क पाकर ता मे. सील इ ा चर यांची थेट प दतीने 
करारनामा न करता नेमणकू करणेस व यांचे वनंती नुसार उ  नमूद त यानुसार ट पेिनहाय 
र. .४०.५९ (अ र  र. .चाळ स लाख एकोणसाठ हजार फ ) इतके शु क अदा करणसे 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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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/१०९६/२०१९ 

दनांक – ०५/०९/२०१९ 

                                                  
(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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( .अ ेका/लेखा/का व/१३२/२०१९ द.२८/०८/२०१९ वषय .७५ चे लगत) 

 


