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

कायप का मांक – ९१ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – २७/११/२०१८       वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

२७/११/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
 

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

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१२. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१३. मा.डोळस वकास ह र ं  

१४. मा.बारणे अचना तानाजी 
१५. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२) मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.तुपे  - सह 
शहर अिभयंता, मा.िनकम, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट – 
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.सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय औ. .क., मा.पोमण – 
मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.घोडे, मा.कांबळे, 
मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, 
मा.देशमुख, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप – 
कामगार क याण अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

(मा.कांबळे, कायकार  अिभयंता हे द.३०/११/२०१८ रोजी िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  
होत अस याने मा. थायी सिमती या वतीने मा.सभापती, थायी सिमती व मा.आयु  
यांचे ह ते स कार कर यात आला.) 

---------- 
 

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

 

वषय .२१) भाग .७ येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती  
करणेबाबत.  

वषय .२२) क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल सन २०१८-१९ या अथसंक पातील  
कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत. 

 

  ----------       
 

दनांक २२/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९०)  
 चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

                  ----------                
 
ठराव मांक -  ३६८४     वषय मांक - ०१ 
दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – ब े ीय, आरो य  

सूचक – मा. वलास म डगेर     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प  .ब ेआ/५/का व/६६७/२०१८ द.३१/१०/२०१८  

  मा.अित र  आयु (२) यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वये जुना . .४९, ५०, 
५१, ५३ मिधल कचरा गोळा करणे व हल वणेचे कामकाज करणेसाठ  ७ वाहने( टपर क) 
पुर वणेकामी आदेश माकं ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/१६ अ वये ठेकेदार हणून मे. 
जय गणेश एंटर ायझेस यांची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तथा प मा.आयु  सो. यांनी प  
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.आमुका/३/का व/ ३०७/१७ द.२४/८/१७ अ वये वाढती लोकसं या, न वन भाग रचनेमुळे 
कचरा गोळा करणेकामी उपल ध असले या वाहनाचा फेर आढावा घेउन वाहने कमी पडत असलेस 
ता पुर या व पात आव यक वाहने स थतीत कायरत असले या ठेकेदाराकडून कंवा अ य 
एज सीकडून मंजूर िन वदा दराने उपल ध क न यावीत असे िनदश दलेले आहेत. यानुसार 
िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ चा मंजुर दर मोशी डेपोसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  डेपोसाठ  
४९००/- या वकृत दरानुसार कचरा गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा थानांतरण क  
भोसर  व मोशी येथील डेपोत टाकणे या कामासाठ  मे.जय गणेश एंटर ायझेस यांचेकडुन 
अितर  १ टपर वाहन २ खेपा करणेसाठ  द.०१/०४/१८ पासून ३१/१२/१८ पयत अथवा नवीन 
िनवीदा या पुण होईपयत या पैक  थम येणा-या तारखेपयत या र. .१३,८५,१००/- अपे ीत 
खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा खेपा या होणा-या अितर  खचास मा यता देणचेी 
मा.अित र  आयु (२) यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  मे.जय गणेश 
एंटर ायजेस यांचेकडून अित र  १ टपर वाहन २ खेपा करणेसाठ  द.०१/०४/२०१८ पयत अथवा 
नवीन िन वदा या पुण होईपयत यापैक  थम येणा-या तारखेपयत या र. .१३,८५,१००/- 
(अ र  र. . तेरा लाख पं याऐंशी हजार शंभर फ ) अपे ीत खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६८५     वषय मांक - ०२ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पाप/ु६/का व/२६२/२०१८ द.१६/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       सन २०१७-१८ साठ  िचंचवड मु य गु ववा हनी वर ल जल े  .९ ते १५ बी/८ 
पा या या टाक वर ल पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजुर पुरवणे ( पंपर  व 
पंपर गाव, पंपळे स दागर, वैद ूव ती, नवी व जुनी सांगवी आ ण दापोड  प रसर) या कामाचा 
आदेश मे.मधुरा म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांना द.३०/१२/२०१७ रोजी 
देणेत आला आहे. या कामास तावात नमूद माणे सुधा रत खच र. .१,५२,४४,०००/- साठ  
काम करणेस मा यता आ ण ५ म हने एवढ  मुदतवाढ घेणे आव यक आहे या िशवाय वाढ व 
खच र. .१,१७,८२,०००/- (अ र  र. .एक कोट  सतरा लाख याऐंशी हजार फ ) साठ  

तावात नमूद माणे वाढ/ घट करणेस मा यता देणते येत आहे. (वाढ/ घट 
र. .१,१७,८२,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -  ३६८६     वषय मांक - ०३ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – थाप य फ मु यालय  

सूचक – मा. वलास म डगेर     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/फ-मु य/६७०/२०१८ द.१७/११/२०१८  

  मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/2/2018-2019 अ वये भाग .१२ 
मधील काळभोर गोठा शाळा .२/२ येथे िसमािभंतीची उंची वाढ वणे पे हर लाँक बस वणे व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस िन.र. .62,82,091/- (अ र  र. .बास  लाख 
याऐंशी हजार ए या णव  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .62,29,860/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .62,29,860/- पे ा 17.10% कमी हणजेच र. .51,64,554/- + रॉय ट  
चाजस र. .37,031/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,200/- = एकुण र. .52,16,785/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६८७     वषय मांक - ०४ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – थाप य क मु यालय  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/का व/५२६/२०१८ द.१७/११/२०१८  

  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ            
(1 ते 12) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३६८८     वषय मांक - ०५ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – थाप य ह मु यालय  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/का व/५२५/२०१८ द.१७/११/२०१८  

  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 21) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६८९     वषय मांक - ०६ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८८२/२०१८ द.१९/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/86/2018-19 अ वये सांगवी 
क ाअंतगत भाग .३१ आनंदपाक व उवर त ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.संजय कॉ टर िन.र. .29,99,964/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव 
हजार नऊशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,964/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,99,964/- पे ा 16% कमी हणजेच र. .25,19,970/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,19,970/- 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३६९०     वषय मांक - ०७ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८८३/२०१८ द.१९/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/100/2018-19 अ वये आकुड  
मैलाशु करण क ातंगत भाग .१३, राहुलनगर व िमकनगर मधील जु या जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .59,99,124/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख न या णव हजार एकशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,99,082/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .59,99,082/- पे ा 15.2% कमी हणजेच र. .50,87,222/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .50,87,264/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६९१     वषय मांक - ०८ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८८४/२०१८ द.२०/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/62/2018-19 अ वये कासारवाड  
मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील अमृत योजना वगळून शा ी चौक, जय महारा  
चौक, हुता मा चौक प रसरात मलवा हनीची सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर 
िन.र. .37,49,408/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे आठ फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,366/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,366/- पे ा 14.99% कमी 
हणजेच र. .31,87,336/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 
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एकुण र. .31,87,378/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६९२     वषय मांक - ०९ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – थाप य बीआरट एस 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/का व/बीआरट एस/८७५/२०१८ द.१९/११/२०१८  

वषय - रेनबो बीआरट एस या सावजिनक वाहतुक यव थेची व यावर ल सुर तता 
उपाय योजनांची मा हती िस द करणेकामीचे खचास काय र मा यता 
िमळणेबाबत.  

वषय .९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
ठराव मांक -  ३६९३     वषय मांक - १० 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८८७/२०१८ द.२०/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/4/2018-19 अ वये भाग .३० 
मधील कासारवाड , केशवनगर प रसर, हराबाई लांडगे झोपडप ट  व उव रत प रसरातील 
आव यक या ठकाणी जलिन:सारण निलकांम ये सुधारणा करणेकामी मे.संक प इ ा चर 
िन.र. .41,26,623/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख स वीस हजार सहाशे तेवीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,26,623/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,26,623/- पे ा 19.55% कमी 
हणजेच र. .33,19,868/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .33,19,868/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक -  ३६९४     वषय मांक - ११ 
दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८८६/२०१८ द.२०/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/33/2018-19 अ वये कासारवाड  
मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी मधील गजानन महाराज नगर, गणेश नगर 
प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .37,46,620/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,46,578/- पे ा 17.3% कमी हणजेच र. .30,98,420/- + रॉय ट  
चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,98,462/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक -  ३६९५     वषय मांक - १२ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/१८८८/२०१८ द.२०/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/40/2018-19 अ वये क भागा 
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अंतगत येणा-या जु या मलिनःसारण निलका आव यक या ठकाणी बदलणेकामी मे.संक प 
इ ा चर िन.र. .37,66,990/- (अ र  र. .सदोतीस लाख सहास  हजार नऊशे न वद फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,66,990/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,66,990/- पे ा 15.25% कमी 
हणजेच र. .31,92,524/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .31,92,524/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

 

ठराव मांक -  ३६९६     वषय मांक - १३ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – नगररचना व वकास   

सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/०६/का व/२४४९/२०१८ द.२०/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       महानगरपािलके या वकास योजना तावानुसार संर ण वभागाकडुन व वध 
ठकाणा या र ता ं द करण व र या या जागा ह तांतर त क न घेणेबाबत एकूण १५ 
तावांना संर ण मं ालयाने काम कर यास परवानगी दली आहे. यासाठ  एकूण 

र. .१५८,१७,३८,५६९/- या र कमेची मागणी केली आहे. स थतीत एकूण १५ तावांपैक  
महानगरपािलकेने तावात नमूद माणे संर ण वभागास एकुण र. .१३१,८४,८५,५०३/- अदा 
केलेले आहेत. स : थतीत  बी.आर.ट .एस. वभागामाफत जगताप डेअर  चौक येथे काम सु  
असुन या अंतगत जगताप डेअर  चौक ते िशवार चौक या दर यान या ४५ मी. र या या 
द णेकड ल िमलीटर  वभागा या िसमािभंतीस लागुन Storm water line टाक यात येत आहे. 
मा  सदरचे काम संर ण वभागामाफत थांब व यात आलेले आहे. या संदभात ३३० inf bdge 
Aundh येथील कॅ टन दलीप शेखर यांचे समवेत बैठक केली असता यांनी सदर R-9 रोड 
संदभातील उवर त र. .२,६५,४८,३५१/- संर ण वभागास अदा केले नंतर या जागी काम 
करावे असे सांिगतले. सदर र यासाठ  संर ण वभागाने र. .४,४०,६२,३५१/- मागणी केली 
आहे. या अगोदर संर ण वभागास र. .१,७५,१४,०००/- एवढ  र कम सदर र यासाठ  अदा 
केलेली आहे. सबब उवर त र. .२,६५,४८,३५१/- (अ र  र. .दोन कोट  पास  लाख 
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आ ठेचाळ स हजार तीनशे एकाव न फ ) अदा करणेस मा यता देणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक -  ३६९७     वषय मांक - १४ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – थाप य ड/ग मु यालय   

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/ड-मु य/का व/४६७/२०१८ द.१७/११/२०१८  

  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 23) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक -  ३६९८     वषय मांक - १५ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – थाप य क े ीय   

सूचक – मा. वलास म डगेर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .क े/ था/का व/३७३/२०१८ द.२२/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथे पी.पी.पी. त वावर वकसीत करणे कामाचे फ  
िन वदा पुव काम करणेकामी वा तु वशारद मे.शशी भू आ ण असोिसए स यांची नेमणूक 
करणेस व वा त ु वषारद फ  हणून क प कंमती या 0.32 ट के एवढ  र कम अदा करणसे 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक -  ३६९९     वषय मांक - १६ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – इ े ीय   

सूचक – मा.साधना मळेकर    अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  .ड ेका/िन-६/का व/२३३/२०१८ द.२५/१०/२०१८  

  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
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कामां या सोबत या प  अ (१ ते १० िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजूर दराने  ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

 
ठराव मांक -  ३७००     वषय मांक - १७ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – मा हती व जनसंपक   

सूचक – मा. वलास म डगेर     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .माजस/ं४/का व/३०३/२०१८ द.२२/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार व वध काय मांचे 
ले स छपाई, पॉकेट ंग व लोखंड  े मवर लावणेचे कामासाठ  िन वदा नो. .1/3/2017-18, 
द.13/11/2017 अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. याम ये मे.   हजन ाफ स 
यांना ले स छपाईसाठ  मंजूर िनवीदा दराने कामकाज करणेकामी आदेश 
.माजसं/4/का व/38/2018, द.31/01/2018 अ वये आदेश दे यात आलेले आहेत .तसेच 

याकामी अंदाजप क य तरतुद र. .8,00,000/- अथवा येणा-या य  खचास मा. थायी 
सिमती सभेने ठराव .2784, द.13/06/2018 अ वये मा यता दलेली आहे. तथ प 
महापािलके या व वध वभागाकड ल कामा या तातड नुसार ले स छपाईची कामे क न घे यात 
आलेली आहेत. यासाठ  मा. थायी सिमतीची वतं पणे मंजूर  घे यात आलेली आहे. 
स थतीत वै क य वभागामाफत ड य,ु मलेर या, िचकनगु या या आजारा वषयी जनजागृती 
करणेकामी ले स छपाई क न िमळणेबाबत कळ व यात आले होते. या माणे कामाची तातड  
व मा.आयु सो यांचे सम  सूचनेनुसार कामकाज पूण क न दे यात आलेले आहे. तसेच व छ 
स ह ण 2019 ची जनजागृती कर यासाठ  ले स छपाई करावी लागणार आहे. यानुसार 
वेळोवेळ  तातड या कामां या अनुषंगान े िन वदा या कामकाज अंितम होईपयत अंदाजे 

र. .12,00,000/-  (अ र  र. . बारा लाख फ ) अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  ता वत केले माणे अंदाजे 
र. .१२,००,०००/- (अ र  र. .बारा लाख फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

 
 
 



12 
 

ठराव मांक -  ३७०१     वषय मांक - १८ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – िश ण   

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

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचेकड ल प  .िश ण व/५/का व/५८४/२०१८ द.२०/११/२०१८  

  मा.अित र  आयु  यानंी िशफारस केले माणे –  

       काऊट गाईड रा य मेळावा २०१८ सहभागाबाबत तसेच मनपा ाथिमक शाळा/खाजगी 
ाथिमक शाळांमधील बनी टमटोल/कब बुलबुल/ काऊट गाईड या कायशाळेचे आयोजन 

करणेक रता िश ण वभागाचे अंदाजप कात र. .५,००,०००/-(अ र  र. .पाच लाख फ ) तरतूद 
करणेत आलेली आहे. ठराव .२७ द.४/१०/२०१८ अ वये िश ण सिमतीची मा यता िमळाले 
नुसार द.१ ते ७ डसबर या कालावधीत आरणगाव येथे होणा-या रा य मेळा यात सहभागी 
हो याक रता कमान २५ काऊट २५ गाईड व ५ काऊटर व ५ गाईडर यांना पाठ वणे 
आव यक असलेने याकामी तावात नमूद माणे येणा-या अंदाजे र. .१,०५,०००/-(अ र  
र. .एक लाख पाच हजार फ ) कंवा य  होणा-या व येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

 
ठराव मांक -  ३७०२     वषय मांक - १९ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – म यवत  भांडार  

सूचक – मा.सा रका लांडगे    अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचेकड ल प  .मभां/०४/का व/६८५/२०१८ द.२२/११/२०१८  

  मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांना कातार  या यवसायाकर ता आव यक 
मशीन पाट खरेद  क न मशीनला बसवुन मशीन काया वीत करणेकामी ई िन.सु. .17/2018-19 
चे मंजुर दरानुसार मे.इं िनल टे नोलॉ जस पुण े यांचे बाब .01 ते 22 साठ  एकुण 
र. .13,65,540/- व मे.िशवसमथ एंटर ायजेस, ािधकरण यांचे बाब .23 साठ  एकुण 
र. .1,56,000/- असे एकुण र. .15,21,540/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकवीस हजार पाचशे 
चाळ स फ ) इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण 
र. .15,83,118/- पे ा 3.88 ट केने कमी आहेत. ा  लघु म दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असुन लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर वह त नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -  ३७०३     वषय मांक - २० 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – क े ीय, थाप य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .क ेका/ था/का व/३७२/२०१८ द.२२/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       क े ीय कायालयातील भाग .९  मधील मु यालयाचे सन २०१८-१९ या 
अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणते 
येत आहे. (वाढ/घट र. .६,५०,०००/-)   

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

 

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
 
ठराव मांक -  ३७०४     वषय मांक - २१ 
दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/इ-मु य/३००/२०१८ द.२६/११/२०१८  

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/2/2018-19 अ वये भाग .७ येथील 
व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .43,39,205/- (अ र  र. . चेाळ स लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे पाच फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .42,75,405/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .42,75,405/- पे ा 22.10% कमी 
हणजेच र. .33,30,540/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = 

एकुण र. .33,94,340/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३७०५     वषय मांक - २२ 

दनांक – २७/११/२०१८    वभाग – थाप य क े ीय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .क ेका/ था/का व/३७४/२०१८ द.२२/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल सन 2018-19 या अंदाजप काम ये मंजूर 
कामां या तरतुद म ये तावात नमूद माणे फेरबदल क न महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 103 अनुसूची ड मधील करण 7 तरतुद 2(1) नुसार र. .1,35,00,000/- 
(अ र  र. .एक कोट  प तीस लाख फ ) चे वग करणास मा यता देणेत येत आहे.     
(वाढ/घट र. .1,35,00,000/-) 

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 

 
 
        (ममता वनायक गायकवाड) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक- नस/३/का व/१४८८/२०१८ 

दनांक - २७/११/२०१८   

                                                            
                                                             (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                            नगरसिचव   

                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५२६/२०१८ द.१७/११/२०१८ वषय .४ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५२५/२०१८ द.१७/११/२०१८ वषय .५ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/४६७/२०१८ द.१७/११/२०१८ वषय .१४ चे लगत)
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( .इ ेका/िन-६/का व/२३३/२०१८ द.२५/१०/२०१८ वषय .१६ चे लगत) 
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