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

कायप का मांक – १४८ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – २०/११/२०१९                         वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.२०/११/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 
 

१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२.    मा.गीता सुिशल मंचरकर 

  

     या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
---------- 

 
मा.सभापती –   सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े
              द.२०/११/२०१९ (दपुार  ०२.३० वा.) (कायप का मांक १४८) ची मा. थायी                

सिमतीची सा ा हक सभा शु वार द.२२/११/२०१९ रोजी दपुार  ०२.३० वा. 
पयत तहकुब करणेत येत आहे.  

 
 
           (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

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

कायप का मांक – १४८ 
 (सभावृ ांत) 

( दनांक २०/११/२०१९ (द.ु२.३० वा.) ची तहकूब सभा) 
 

 
दनांक – २२/११/२०१९                                                       वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 

 
 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२०/११/२०१९ द.ु२.३० वा.ची 
तहकूब सभा शु वार द.२२/११/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा. सद य उप थत होते. 
                            

१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
 

       या िशवाय मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 

---------- 
    

    
 
मा.सभापती –   सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े
              द.२२/११/२०१९ (दपुार  ०२.३० वा.) (कायप का मांक १४८) ची मा. थायी                

सिमतीची तहकूब सभा बुधवार द.२७/११/२०१९ रोजी दपुार  ०२.१५ वा. पयत 
तहकुब करणेत येत आहे.  

 
 
           (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

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

कायप का मांक – १४८ 
 (सभावृ ांत) 

( द.२०/११/२०१९ (द.ु२.३० वा.) व द.२२/११/२०१९ (द.ु२.३० वा.) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २७/११/२०१९                                                       वेळ – दुपार  ०२.१५ वा. 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची तहकूब सभा बुधवार 
द.२७/११/२०१९ रोजी दुपार  ०२.१५ वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 
                          

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

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.च धे आरती सुरेश 

७. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

८. मा.लांडगे राज  कसनराव 

९. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१०. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 

       या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल – अित.आयु  (१), मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, 
मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय 
अिधकार , मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे, मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.गाडेकर, 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.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.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, 
मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.रामगुडे, मा.चौरे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  पशुवै क य अिधकार ,  मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , 
मा.बहुरे, मा.आगळे – शासन अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार , PMPML हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.    
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ठराव मांक - ५८९३      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २७/११/२०१९       

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  

वषय .१ चा वचार द.२४/१२/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५८९४      वषय मांक – ०२ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.मु य म हती व तं ान अिधकार  यांचे कड ल प  .मातं व/११/का व/१३१/२०१९  

       द.०८/११/२०१९ 

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

            मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०६/२०१९-२०  नुसार लघु म 

िन वदाधारक मे.टेक नाईन स हसेस यांना आदेशाचे दनांकापासुन एक वषाकर ता पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेची वेबसाईट हो ट ंग व देखभाल दु ती करणेचे कामकाज अंदाजप क य दरा पे ा -

४.१७% ने कमी दराचे र. .१७,०५,७७४/- (अ र  र. .सतरा लाख पाच हजार सातशे चौ-याह र फ ) 

देणेकामी यांचेसोबत केले या कामाचा करारनामा व कामकाजाचे आदेश .मात व/११/का व/१३०/२०१९ 

द. १६ स टबर २०१९ अ वये िनगत कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ५८९५      वषय मांक – ०३ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – पशुवै कय वभाग 
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .पव/ै०३/का व/१९०/२०१९ द.०८/११/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

   महारा  रा यातील नगरपािलका व नगरपंचायती आ ण महानगरपािलकांतील भट या 
कु यांची वाढती सं या मया दत कर यासाठ  व पश ु ज म िनयं त करणेसाठ  आप या 
महानगरपािलकांमधुन येक  एक अिभयंता, पशुवै क य अिधकार  यांचे िश णा क रता 
देहराढुन, उ राखंड येथे एक दवसीय िश णाकामी आले या खचाचे बले ी.अ ण दगडे, 

पशुवै क य अिधकार  व ी.सुिनल नरोटे, उपअिभयंता उ ान थाप य यांनी द.०६/०३/२०१९ 
रोजी सादर केलेली आहे. सदर िश णास उप थत राहणेकामी वमान वास व दैनं दन कर ता 
एकुण खच र. .४९,७६४/- (अ र  र. .एकोणप नास हजार सातशे चौस  फ ) जी.एस.ट  
करासह आलेला असुन सदर खच पशुवै क य अिधकार  यांनी केलेला असुन सदरचा खच 
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वभागाकड ल वास भ ा या लेखािशषकातुन खच  टाकणेस 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 - ५८९६      वषय मांक – ०४ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य उ ान  
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२९१/२०१९ द.०८/११/२०१९ 

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

   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/5/2019-20 अ वये भाग .१३ मधील 
मु ाई उ ान, नाना-नानी उ ान व इतर उ ानांचे पाथवे रबर मो डेड लॉक बस वणे व इतर 
उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस. ह .सातपुते डे ह पस अँ ड ब डस 
िन.र. .82,74,901/- (अ र  र. . याऐंशी लाख चौ-याह र हजार नऊशे एक फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,28,396/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,28,396/- पे ा 30.33% कमी हणजेच 

र. .56,63,053/- + रॉय ट  चाजस र. .1,13,305/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण 
र. .58,09,558/- 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 - ५८९७      वषय मांक – ०५ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/९८२/२०१९ द.११/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/17/2019-20 अ वये अ ेञीय 

कायालयांतगत . .१५ मधील जलिन:सारण निलका सुधारणा वषयक कामे करणे व चबसची 
देखभालदु ती करणेकामी मे.कािलदास संभाजी बांगर िन.र. .29,99,993/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख न या णव हजार नऊशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .29,83,765/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,83,765/- पे ा 28.2% कमी हणजेच र. .21,42,343/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,228/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,58,571/- 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 देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ५८९८      वषय मांक – ०६ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/९८३/२०१९ द.११/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/7/2019-20 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील आकुड  गावठाण, गंगानगर प रसर व इतर 
ठकाणी आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.सुरे  चौहान कॉ ॅ टर 
िन.र. .44,96,548/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख शहा नव हजार पाचशे अ ठेचाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,79,932/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,79,932/- पे ा 25.5% कमी 
हणजेच र. .33,37,549/- + रॉय ट  चाजस र. .16,616/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .33,54,165/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ५८९९      वषय मांक – ०७ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/९८५/२०१९ द.११/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/16/2019-20 अ वये "अ" े ीय 
कायालयाअंतगत भाग .१४ मधील जलिन:सारण निलका  सुधारणा वषयक कामे करणे व 
चबसची देखभाल दु ती करणेकामी मे.अं कता एंटर ायजेस िन.र. .29,99,993/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,83,765/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,83,765/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .20,88,934/- + रॉय ट  
चाजस र. .16,228/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,05,162/- 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 लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ५९००      वषय मांक – ०८ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/९३९/२०१९ द.११/११/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/63/2019-20 अ वये भाग .६ मधील 
पुणे नािशक र या या प म बाजूस र यांचे ख डे व चर  खड मु माने  व बी.बी.एम. प दतीने 
बुज वणेकामी मे.ए.एफ.मंजाळकर िन.र. .30,42,823/- (अ र  र. .तीस लाख बेचाळ स हजार 
आठशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,14,332/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,14,332/- पे ा 
25.57% कमी हणजेच र. .21,69,137/- + रॉय ट  चाजस र. .84,641/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .43,850/- = एकुण र. .22,97,628/- 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 
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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 - ५९०१      वषय मांक – ०९ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१२/४३/२०१९ द.११/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

  मौजे बोपखेल येथील मुळा नद वर ल पुलासाठ  संर ण वभागा या ता यातील १६१२२ 
चौ.मी. जागे या बद यात पयायी जागा हणून संर ण वभागा या ता यातील रा य शासनाची 
मौजे येरवडा येथील स.नं.२०२/२ (िस.स.नं.२१६२) मधील एकूण ४.३८ हे-आर जागेपैक  
र. .२५,८१,५१,२००/- इत या Equal value land (EVL) सममु याची ७३६७.०३ चौ.मी. इतक  
जागा दान कर याबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस नगररचना वभागाकड ल “भूसंपादन 
िनधी” या लेखािशषामधून रा य शासनास सदर जागेचे मु य र. .२५,८१,५१,२००/- (अ र  
र. .पंचवीस कोट  ए याऐंशी लाख ए काव न हजार दोनशे फ ) अदा करणे 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 - ५९०२      वषय मांक – १० 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/९९५/२०१९ द.१४/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/104/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील गवळ नगर, आदशनगर प रसरातील मलवा हनी 
सुधारणाकामे करणेकामी मे.महाल मी एंटर ायजेस (ईटकर) िन.र. .44,98,373/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख अ या णव हजार तीनशे याह र फ ) मधुन रॉय ट व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,80,612/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,80,612/- पे ा 20.2% कमी हणजेच र. .35,75,528/- + रॉय ट  
चाजस र. .17,761/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,93,289/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेसतसेच ि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 - ५९०३      वषय मांक – ११ 
दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – पाणी पुरवठा मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/१०७५/२०१९ द.१३/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता याचंी िशफारस वचारात घेवून  –  

   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .2/112/2019-20 अ वये रावेत येथील 
अशु द जलउपसा क ा या प रसरात पाणी पुरवठा वषयक व थाप य  वषयक अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.एस.आर.इंटर ायजेस   िन.र. .29,90,067/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न वद 
हजार सदूस    फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,50,538/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,50,538/- 

पे ा 21.96% कमी हणजेच र. .23,02,600/- + रॉय ट  चाजस र. .5,929/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .33,600/- = एकुण र. .23,42,129/- 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 घेणबेाबत मा.सह शहर 
अिभयंता यांची मागणी असली कर , तुत वषयातील "जलिन:सारण वभागाकड ल" यांचेऐवजी 
"पाणीपुरवठा वभागाकड ल" अशी दु ती करणसे मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९०४      वषय मांक – १२ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – पाणी पुरवठा मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/१०७४/२०१९ द.१३/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता याचंी िशफारस वचारात घेवून  –  

   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .2/111/2019-20 अ वये से टर .२३ 
िनगड  येथील जलशु करण क ातील व वध इमारतीं या   छतांना गळतीरोधक उपाययोजना 
(Water proofing) करणे व इतर   तदनुषंिगक कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस  
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िन.र. .34,83,942/- (अ र  र. .चौतीस लाख याऐंशी हजार नऊशे बेचाळस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,83,942/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,83,942/- पे ा 24.96% कमी हणजेच 

र. .26,14,350/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,14,350/- 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 देणेबाबत मा.सह शहर अिभयंता यांची 
मागणी असली तर , तुत वषयातील "जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१११/२०१९-२० 
अ वये से टर .२३ िनगड  येथील जलिन:सारण क ातील व वध इमारतीं या छतांना 
गळतीरोधक उपाययोजना (Water Proofing) करणे व इतर तदनुषंिगक कामे करणेकामी मे.युिनक 
ेडस िन.र. .३४,८३,९४२/- (अ र  र. .एक कोट  न वद लाख तीस हजार पाचशे एकाव न 

फ )" याचे ऐवजी "पाणीपुरवठा वबागाकड ल िन.नो. .२/१११/२०१९-२० अ वये से टर .२३ 
िनगड  येथील जलशु द करण क ातील व वध इमारतीं या छतांना गळतीरोधक उपाययोजना 
(Water Proofing) करणे व इतर तदनुषंिगक कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस 
िन.र. .३४,८३,९४२/-(अ र  र. .चौतीस लाख याऐंशी हजार नऊशे बेचाळ स फ )" अशी 
द ु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ५९०५      वषय मांक – १३ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – व ुत यां क  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ –मा.सह शहर अिभयंता( व/यां)यांचे कड ल प  . वमुका/५/का व/९४१/१९ द.१३/११/१९ 

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

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ (1 ते 
56) मधील िन वदा कामांचे मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव माकं - ५९०६      वषय मांक – १४ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/२९९/२०१९ द.१४/११/२०१९ 

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/26/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील 
भाटनगर व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, कॉ ट पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईची दु तीची 
कामे करणेकामी M/s.Bhoomi Construction िन.र. .37,49,193/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार एकशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,82,354/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,82,354/- पे ा 27.03% कमी हणजेच र. .26,87,014/- + रॉय ट  चाजस 
र. .48,139/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,700/- = एकुण र. .27,53,853/- 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 
ि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 ातं कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९०७      वषय मांक – १५ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – वायसीएमएच 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/५९९/१९ द.११/११/१९ 

           मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात  वै कय अिधकार  C.M.O  पद भरणेकामी द.०४/११/२०१९ रोजी Walk In 

Interview चे आयोजन केले होते. मुलाखतीकर ता  उप थीत एकमेव  पा  उमेदवारांची िनवड क न 
यांना वै कय अिधकार  C.M.O पदावर िनयु  दलेली आहे. सदर िनयु स  काय र 

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

अ.      उमेदवारांचे नाव 
शै णक 
अहता  पदनांम   वग   िनवड 

.म हना  
मानधन र.  

 १ 
डॉ.  काश सुयकांत 
कोयाडे 

एम.बी.बी.एस वै कय अिधकार  
CMO 

 एन.ट .सी िनवड खुला ५५०००/ 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ५९०८      वषय मांक – १६ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – वायसीएमएच 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/५९७/१९ द.१३/११/१९ 

           मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी व 
किन  िनवासी डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.०४/११/२०१९  रोजीचे Walk In Interview  कर ता 
उप थीत उमेदवारांमधुन  ३ व र  िनवासी व १ किन  िनवासी  उमेदवारांची  िनवड करणेस िशफारस 
केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या  ३ व र  िनवासी व १  किन  

िनवासी  उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  

िनयु  करणसे व यास काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९०९      वषय मांक – १७ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – ब े ीय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे कड ल प  .ब े/लेखा/५/का व/५८१/१९ द.१४/११/१९ 

            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते 
१२) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स अिधन राहून संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ५९१०      वषय मांक – १८ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/७९१/२०१९ द.१५/११/२०१९ 

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

   मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
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मंजुर स मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९११      वषय मांक – १९ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – वायसीएमएच 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/६०१/२०१९    

       द.१३/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात  टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, एम.एस.ड य,ु 

डायलेिसस टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, फमािस ट, ए स-रे टे निशयन, लॅब टे निशयन, पु ष 
क  मदतनीस व ीक  मदतनीस  ह  पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात 
व मनपा वेबसाईटवर जा हरात  कटन .३२८/२०१९ िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी 
प र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या  उमेदवारांची िनयु  करणेत 
आलेली आहे. िनयु  आदेशातील व हत मुदतीत जू न झालेले व जू होऊन म येच सेवा 
सोडून गेले या उमेदवारां या र  जागी द.०४/११/२०१९ रोजी Walk In Interview  दारे िनवड 
झाले या ७ टाफनस उमेदवारां या िनयु स काय र 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 - ५९१२      वषय मांक – २० 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९६५/१९ द.१५/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/21/2019-20 अ वये भाग .२० संत 
तुकारामनगर  मधील वाय सी एम हॉ पटल म ये िलकेजेस व वॉटर ु फंग व इतर  थाप य 
वषयक कामे करणकेामी (सन २०१९-२०) मे.राहुल भाटू पाट ल िन.र. .30,00,000/- (अ र  
र. .तीस लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,64,566/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,64,566/- 

पे ा 31.31% कमी हणजेच र. .20,36,360/- + रॉय ट  चाजस र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .21,300/- = एकुण र. .20,71,794/- 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 
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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 देणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९१३      वषय मांक – २१ 
दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/९६४/१९ द.१५/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/20/2019-20 अ वये भाग .२० संत 
तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम. णालयातील संडास लॉक व ड ट वषयक व वध दु ती व 
इतर नुतनीकरणाची कामे करणेकामी मे.राहुल भाटू पाट ल िन.र. .37,50,000/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,10,742/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,10,742/- पे ा 32.31% कमी हणजेच र. .25,11,801/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,558/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .24,700/- = एकुण र. .25,51,059/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९१४      वषय मांक – २२ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००९/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/118/2019-20 अ वये भाग .१२, 

तळवडे गावठाण प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.के.पी. क शन िन.र. .59,99,036/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार छ ीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,77,203/- वर िन वदा दर 
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माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,77,203/- पे ा 28.99% 

कमी हणजेच र. .42,44,412/- + रॉय ट  चाजस र. .21,833/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .42,66,245/- 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 - ५९१५      वषय मांक – २३ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००८/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/146/2019-20 अ वये ग' े ीय 
कायालयांतगत भाग .२१ पंपर  म ये ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती व इतर 
आक मतपणे उ वणार  जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस 
िन.र. .37,72,935/- (अ र  र. .सदोतीस लाख बाह र हजार नऊशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,454/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,454/- पे ा 27.99% कमी हणजेच 

र. .26,99,982/- + रॉय ट  चाजस र. .23,481/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .27,23,463/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

ठराव मांक - ५९१६      वषय मांक – २४ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००३/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  
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  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/83/2019-20 अ वये भाग .२८ 
मधील जलिनःसारण निलकांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस 
िन.र. .29,99,920/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे वीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,87,756/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,756/- पे ा 27.28% कमी हणजेच 
र. .21,72,696/- + रॉय ट  चाजस र. .12,164/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .21,84,860/- पयत कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

 
ठराव मांक - ५९१७      वषय मांक – २५ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/९९९/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/154/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२० मधील प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.िञशुल एंटर ायजेस िन.र. .59,99,978/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव 
हजार नऊशे अ याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .59,74,408/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .59,74,408/- पे ा 25.77% कमी हणजेच र. .44,34,803/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,570/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .44,60,373/- 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 - ५९१८      वषय मांक – २६ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००१/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/171/2019-20 अ वये भाग .२० संत 
तुकाराम नगर, गंगानगर, महा मा फुलेनगर, कासारवाड  गावठाण प रसर व ऊवर त भागाम ये 
वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िञशुल 
एंटर ायजेस िन.र. .59,99,983/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,65,312/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,65,312/- पे ा 33.8% 

कमी हणजेच र. .39,49,037/- + रॉय ट  चाजस र. .34,671/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .39,83,708/- 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 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 देणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९१९      वषय मांक – २७ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/१००७/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/106/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील संत तुकाराम नगर, ीकृ ण मं दर प रसर व 
गंगोञी पाक प रसराम ये मलवा हनी सुधारणा कामे करणेकामी मे.पी.ए.िशरोळे इं जिनअस अँड 
कॉ ॅ टर िन.र. .44,99,820/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार आठशे वीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,82,326/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,82,326/- पे ा 22.69% कमी 
हणजेच र. .34,65,286/- + रॉय ट  चाजस र. .17,494/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .34,82,780/- 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 
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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 - ५९२०      वषय मांक – २८ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य इ े ीय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ े/का व/९८७/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

   भाग .३,७ मधील चालू असले या कामांना तरतूद  कमी असलेने भाग .३,७ 
मधील खाली नमूद केले माणे कामांसाठ  आव यक नसलेली तरतूद चाल ू कामांसाठ  वग 
आव यक आहे. तसेच अ. .६ व ७ या कामाची िन वदा या चालू आहे. यामुळे िश लक 
र कमेतून तरतूद वग करणे आव यक आहे व अ. .८, ९ या कामाचा आदेश नुकताच देणेत 
आलेला आहे. यामुळे सदर कामातील िश लक र कमेतून तरतूद वग करणसे तसेच सदर 
कामांस सुधार त अंदाजप कात तरतूद करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष 

पान 
./  

अनु.  

सन २०१९-२० 
ची मुळ 
तरतुद 

आव यकते नुसार होणार  
सन २०१९-२० 
साठ  एकूण 
आव यक 
तरतुद 

वाढ घट 

१ 

भाग . ७ च-होली येथील पुणे आळंद  
र ता ते ताजणेमळा - काळजेवाड  - च-
होली गाव वकास आराख यातील १८ मी 
र ता वकिसत करणे ( ट पा २) 

वशेष योजना २१/८० ७००००००० ३२०००००० ० १०२०००००० 

२ 

भाग . ३ च-होली येथील स ह नं.१३१ 
येथील आय.टू.आर या बद यात  ता यात  

आले या मनपा या जागेवर ल जलतरण 
तलावाच े थाप य वषयक कामे करणे. 
(ट पा २) 

वशेष योजना २२/१०१ १४०००००० ८०००००० ० २२०००००० 

३ 

भाग . ३ मोशी येथील गावठाण, 

ल मीनगर ( द ण - उ र ) भागातील 
र ते वकिसत करणे. 

वशेष योजना २३/११८ ३००००००० २०००००००  ५००००००० 

४ 

भाग . ७ भोसर  गावठाणातील स ह 
नं.१ म ये कब ड  िश ण क  वकिसत 
करणे व अनु षंगक कामे करणे. 

वशेष योजना २३/११३ १५०००००० ६००००००  २१०००००० 
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५ 

भाग . ३५ म ये स.नं.१ मधील 
आंतररा ीय कु ती िश ण क ाचे उव रत 
अनुषंिगक कामे करणे. ( ट पा -२) 

वशेष योजना ५०/७ २००००००० ४००००००  २४०००००० 

६ 

भाग . ७भोसर  म ये करसंकसन 
इमारती शेजार ल मनपा या ता यातील 
जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल बांधणे. 

वशेष योजना ५०/१ ५०००००० ० ५०००००० ० 

७ 
आर ण .४३० ( ाथिमक शाळा ) 
वकिसत करणे वशेष योजना ५२/४३ ५०००००० ० ५०००००० ० 

८ 

भाग .३ येथील स ह ५१९ ते ४७५ 
पयतचा 30 मी ड.पी. र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष योजना २२/९६ ७००००००० ० ४००००००० ३००००००० 

९ 

भाग .७ च-होली येथील चो वसावाजी, 
वडमुखवाड  १८ मी. र ता वकासीत  

करणे. ( स.नं. १४९ ते १५७) 
वशेष योजना २३/११४ ५००००००० ० २००००००० ३००००००० 

 एकुण   २७९०००००० ७००००००० ७००००००० २७९०००००० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५९२१      वषय मांक – २९ 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य क े ीय 
सूचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/क े/का व/३२५/१९ द.१६/११/२०१९ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  

            भाग .८  मधील चालू असले या कामांना तरतुद  कमी असलेने तावात नमूद माणे 
कामांसाठ  आव यक नसलेली तरतुद चाल ूकामांसाठ  वग करणे आव यक आहे. यामधील अनु 
.१ म ये नमुद केलेले काम हे अंितम झालेले आहे. अन ु .१ या नावासमोर ल घट या 

रका याम ये नमुद केलेली र कम ह  िश लक राहणार आहे. तसेच अनु .२ हे कामाची अ ाप 

िन वदा या चालू नाह . यामुळे सदर कामा या तरतुद मधून चाल ूअसले या कामांची अंितम 
बीले देणेकामी तरतुद चें वाढ/ घट करणसे मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१९,००,०००/-) 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ५९२२      वषय मांक – ३० 

दनांक – २७/११/२०१९      वभाग – थाप य ह े ीय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/हमु य/का व/९५७/१९ द.१३/११/२०१९ 
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            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  –  

            मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/15/2019-20 अ वये भाग .२० 
कासारवाड  मनपा शाळा येथे फिनचर वषयक कामे करणेकामी म.ेसोहम ए टर ायझेस 
िन.र. .37,49,206/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार दोनशे सहा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,95,823/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,95,823/- पे ा 26.00% कमी हणजेच 
र. .27,34,909/- + रॉय ट  चाजस र. .283/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण 
र. .27,88,292/- पयत काम क न घेणसे आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 

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

---------- 
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/१५०८/२०१९ 

दनांक – २८/११/२०१९ 
 

                                                                                                 
(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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( . वमुका/५/का व/९४१/२०१९ द.११/११/२०१९ वषय .१३ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५९७/२०१९ द.१३/११/२०११ वषय .१६ चे लगत) 
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( .ब /ेलेखा/५/का व/५८१/२०१९ द.१४/११/२०११ वषय .१७ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/६०१/२०१९ द.१३/११/२०११ वषय .१९ चे लगत) 

 
 


