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

कायप का मांक – १२२ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०६/०६/२०१९                   वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार 

द.०६/०६/२०१९ 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.क णा शेखर िचंचवडे 

३. मा.पंकज द ा य भालेकर 

 

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

 
 
मा.सभापती –   सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 
              द.०६/०६/२०१९ (दपुार  ०२.३० वा.) (कायप का मांक १२२) ची मा. थायी 
              सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार द.१२/०६/२०१९ 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 – १२२ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक ०६/०६/२०१९ (द.ु२.३० वा.) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १२/०६/२०१९                    वेळ – द ुपार  ०२.१५ वा. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०६/०६/२०१९ (द.ु२.३० वा.) 
ची तहकूब सभा बुधवार द.१२/०६/२०१९ 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.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.खानोलकर ा महेश 

८. मा.च धे आरती सुरेश 

९. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 

१०. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

११. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१२. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१३. मा.कलाटे मयुर पांडूरंग 

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

 
          या िशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु  त (१),  मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर  -  मु य लेखाप र क,  मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.पवार -  उपसंचालक 
नगररचना,   मा.कोळंबे - मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम - सह शहर अिभयंता,  मा.िचतळे, 
मा.खोराटे,  मा.दुरगुडे,  मा.झगडे,  मा.लोणकर,  मा.खोत - सहा यक आयु , मा.राऊत,  
मा.दांगट – .सहा यक आयु ,  मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल  - ाचाय, 
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औ. .क , मा.िशंदे -  शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण  - मु य 
मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – 
अिध ाता  YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण,  मा.कुलकण , मा.खाबडे,  मा.जुंधारे,  
मा.गलबले,  मा.घोडे,  मा.ओंभासे,  मा.ग टूवार,   मा.भोसले,   मा.पाट ल,  मा.घुबे,  मा.पवार,  
मा.देशमुख,  मा.फुटाणे,  मा.राणे,  मा.वाघुंडे मा.पोरे ड  - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे  -  
पशुवै क य अिधकार ,  मा.जगताप  –  कामगार क याण अिधकार , मा.गोफणे – आरो य 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

अ) दनांक ०२/०५/२०१९, ०४/०५/२०१९, ०८/०५/२०१९, १५/०५/२०१९ ,२९/०५/२०१९ व 
३१/०५/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११७) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक २२/०५/२०१९ , २९/०५/२०१९ व ३१/०५/२०१९ रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का मांक १२०) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केले. 
 

इ) दनांक २९/०५/२०१९ व ३१/०५/२०१९   रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२१) 
चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
                        

 
ठराव मांक -  ४८१५      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/३९८/२०१९, द.०७/०३/२०१९    
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/120/2018-19 अ वये भाग .२१ 
मधील डल स पं पंग टेशन ते िशवाजी चौक पंपर  वाघेरे पयत अ त वात असले या जलिनःसारण 

निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन ल मण एफ.चौधर  िन.र. .74,99,977/- 
(अ र  र. . चौ-याह र लाख न या णव हजार नऊशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .74,99,935/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .74,99,935/- पे ा 10.5% कमी हणजेच र. .67,12,442/- + रॉय ट  चाजस 

र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .67,12,484/- पयत काम क न घेणेस 
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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 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 पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 

ठराव मांक -  ४८१६      वषय मांक – ०२ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/२९२/२०१९, द.१६/०५/२०१९    
        मा. अित र  आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेऊन -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार 
पुर वणेकामी दे यात आले या कामाची मुदत दनांक ३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. 
घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाची िन.नो. .१०/२०१७-१८ व 
िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज नवीन ठेकेदारांमाफत द.०१/०६/२०१९ पासून सु  
होणार आहे. दर यानचे कालावधीत लोकसभा िनवडणूक २०१९ ची आचारसं हता लागू झालेली 
आहे. यामुळे आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेवून द.१२/०४/२०१९ 
रोजीचे तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी सिमतीची काय र मा यता घेणेकामी 
मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया., यांची ठेकेदार हणून द.०१/०४/२०१९ ते द.३१/०५/२०१९ अखेर अथवा नवीन 
ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधी पयत मुदतवाढ 
देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .६७,०५,४६८/- (अ र  र. .सदुस  लाख पाच हजार चारशे 
अडूस  फ ) अथवा य  होणा-या खचास काय र मा यता देणचेी मा.अित.आयु (२) यांची 
मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  र. .६७,०५,४६८/-(अ र  र. .सदुस  लाख 
पाच हजार चारशे अडुस  फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४८१७      वषय मांक – ०३ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/२९३/२०१९, द.१६/०५/२०१९    
        मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार 
पुर वणेकामी दे यात आले या कामाची मुदत दनांक ३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. 
स ा थतीत सदर सं थेकडे १३७ सफाई कामगार, ८ सुपरवायजर व ७७ वाहनचालक इतके 
कमचार  काम कर त आहेत. घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाची िन.नो. .१०/२०१७-

१८ व िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज नवीन ठेकेदारांमाफत द.०१/०६/२०१९ पासून सु  

होणार आहे. दर यानचे कालावधीत लोकसभा िनवडणूक २०१९ ची आचारसं हता लागू झालेली आहे. 

यामुळे आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेवून द.१२/०४/२०१९ रोजीचे 

तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी सिमतीची काय र मा यता घेणेकामी मा.आयु सो यांनी 
मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांची 
ठेकेदार हणून द.०१/०४/२०१९ ते द.३१/०५/२०१९ अखेर अथवा नवीन ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  
होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .१,०५,४६,३९४/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख शेहेचाळ स हजार तीनशे चौ-या नव फ ) अथवा 

य  होणा-या खचास काय र मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत 
वषयातील कामासाठ  र. .१,०५,४६,३९४/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख शेहेचाळ स हजार 
तीनशे चौ-या नव फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८१८      वषय मांक – ०४ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.आरती चौधे  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/२९१/२०१९, द.१६/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  (२) याचंी िशफारस वचारात घेऊन -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुने) वाड 
.४९, ५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुन)े वाड . ५८, ५९ व ६० 

मधील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे 
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वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार पुर वणेकामी दे यात आले या कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ 
रोजी संपु ात आलेली आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाची 
िन.नो. .१०/२०१७-१८ व िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज नवीन ठेकेदारांमाफत 
दनांक ०१/०६/२०१९ पासून सु  होणार आहे. दर यानचे कालावधीत लोकसभा िनवडणूक २०१९ 
ची आचारसं हता लागू झालेली आहे. यामुळे आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता 
वचारात घेवून द.१२/०४/२०१९ रोजीचे तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी सिमतीची 
काय र मा यता घेणेकामी मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था, दापोड  यांची ठेकेदार हणून द.०१/०४/२०१९ ते द.३१/०५/२०१९ 
अखेर अथवा नवीन ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधी 
पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .६९,०४,५६८/- (अ र  र. .एकोणस र 
लाख चार हजार पाचशे अडूस  फ ) अथवा य  होणा-या खचास काय र मा यता देणचेी 
मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  र. .६९,०४,५६८/-
(अ र  र. .एकोणस र लाख चार हजार पाचशे अडूस  फ ) चे खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक -  ४८१९      वषय मांक – ०५ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/२९०/२०१९, द.१६/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  (२) याचंी िशफारस वचारात घेऊन -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार 
पुर वणेकामी दे यात आले या कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. 
घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाची िन.नो. .१०/२०१७-१८ व 
िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज नवीन ठेकेदारांमाफत द.०१/०६/२०१९ पासून सु  
होणार आहे. दर यानचे कालावधीत लोकसभा िनवडणूक २०१९ ची आचारसं हता लागू झालेली 
आहे. यामुळे आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेवून 
द.१२/०४/२०१९ रोजीचे तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी सिमतीची काय र मा यता 
घेणेकामी मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया., यांची ठेकेदार हणून द.०१/०४/२०१९ ते द.३१/०५/२०१९ अखेर अथवा 
नवीन ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधी पयत 
मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .७४,५१,३११/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
ए काव न हजार तीनशे अकरा फ ) अथवा य  होणा-या खचास काय र मा यता देणचेी 
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मा. अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर  ततु वषयातील कामासाठ  र. .७४,५१,३११/- 
(अ र  र. .चौ-याह र लाख ए काव न हजार तीनशे अकरा फ ) चे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक -  ४८२०      वषय मांक – ०६ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.क णा िचचंवडे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/२८९/२०१९, द.१६/०५/२०१९    
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारत घेवून -   

पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार घरोघरचा 
कचरा गोळा क न मोशी कचरा डेपो येथे वाहतुक क न टाकणेकामी “ब”, “क” व इ भाग 
काय े ातील या कामासाठ  व अ, फ व ग े य कायालयांतगत कचरा उचलणे व मोशी कचरा 
डेपोपयत वाहतूक करणेचे (सेकंडर  कले शन) व अ ेञीय कायालयातील भाग .१४ व १७ 
म ये ३ टपर वाहने व भाग .१८ व १९ म ये २ कॉ पँ टर वाहने घरोघरचा कचरा गोळा करणे 
व वाहतूक करणे ( ायमर  व सेकंडर ) या कामासाठ  मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट 
स ह सेस ा.िल. या सं थेस दे यात आले या कामाची मुदत दनांक ३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात 
आ यानंतर मा.आयु सो यांचे द.०१/०२/२०१९ रोजीचे मा य तावा वये अ, फ, ग ेञीय 
कायालया या काय ेञातील कचरा वाहतूक करणे (सेकंडर  वाहतूक) याकामासाठ  द.०१/०१/२०१९ 
पासून कॉ पँ टर या वाहनाक रता ित म.ेटन र. .७३७.४६ व क या वाहनाक रता ित मे.टन 
र. .८८५.२३ या माणे दर देणेकामी मा यता दलेली आहे. तसेच घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 

वाहतूक करणे कामाची िन.नो. .१०/२०१७-१८ व िन.नो. .११/ २०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज नवीन 

ठेकेदारांमाफत द.०१/०६/२०१९ पासून सु  होणार आहे. दर यानचे कालावधीत लोकसभा िनवडणूक 

२०१९ ची आचारसं हता लागू झालेली आहे. यामुळे आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता 
वचारात घेवून द.१२/०४/२०१९ रोजीचे तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी सिमतीची काय र 
मा यता घेणेकामी मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. बी. ह .जी. तीज वे ट 

मॅनेजमट स ह सेस ा. िल., यांची ठेकेदार हणून दनांक ०१/०४/२०१९ ते द.३१/०५/२०१९ अखेर 
अथवा नवीन ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधीपयत 
मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .२,५९,०३,२७४/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणसाठ लाख 

तीन हजार दोनशे चौ-याह र फ ) अथवा य  होणा-या खचास काय र मा यता देणचेी मा.आयु  
यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  र. .२,५९,०३,२७४/- (अ र  र. .दोन 
कोट  एकोणसाठ लाख तीन हजार दोनशे जौ-याह र फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -  ४८२१      वषय मांक – ०७ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/२/का व/६९/२०१९, द.२२/०५/२०१९    
        मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

               मे.टेक-९ स हसेस, िचंचवड या सं थेकडून सारथी हे पलाईन अंतगत एकूण १० कॉल 
ऑपरेटर िनयु  करणेकामी िन वदा नोट स .१९/२०१७-१८ चे लघु म दर र. .२,३२,५५०/- 
(अ र  र. .दोन लाख ब ीस हजार पाचशे प नास फ ) चे मािसक खचानुसार द.१०/०६/२०१९ 
पासुन ते या कामकाजाकर ता न याने सं था नेमणूक होईपयत अथवा ३ म हने कालावधीसाठ  
पुव चे करारना यातील अट -शत नुसार मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेची 
मा. आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  र. .६,९७,६५०/- (अ र  
र. .सहा लाख स या णव हजार सहाशे प नास फ ) चे खचास मा यता देणते येत आहे.   
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८२२      वषय मांक – ०८ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) . वमुका/५/का व/३२०/२०१९, द.१७/०५/२०१९ 
       मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो.  Ele/Ho/E/45/5/2018-19 अ वये भाग .5 भोसर  
आळंद  रोडवर ल ओम हॉ पीटल ते मयुर  गाडन पयत या र यावर ल धोकादायक व अडथळा 
ठरणा-या म.रा. व. व.कंपनी या उ चदाब व लघुदाब उप कर खांब व तारा हल वणेकामी मे.ओंकार 
इले क स िन.र. .41,60,980/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख साठ हजार नऊशे ऐंशी फ ) पे ा 
13.33% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .36,06,321/- 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 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ४८२३      वषय मांक – ०९ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – ब े ीय आरो य   
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. ा खानोलकर  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे कड ल प  .ब ेआ/५/का व/१५८/२०१९, द.२०/०५/२०१९    
       मा.अित.आयु  (२) यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

       ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१८-१९ चे अनुषंगाने कचरा उचलणे व 
मोशी कचरा डेपो येथे वाहतूक करणेकामी मे. दन म हला आधार रोजगार सं था यां या १ वाहनास 
दोन खेपांसाठ  र. .५,९८०/- या मंजुर दरानुसार भाग मांक १६ येथील पर सरासाठ  २ टपर 
वाहन २ खेपा करणेसाठ या कामाची मुदत द.२४/०३/२०१९ रोजी संपत आ याने व नवीन 
िन वदा काढ याचे कामकाज आरो य मु य कायालयामाफत चालू असलेने पुढ ल मुदतवाढ स 
द.२५/०३/२०१९ ते द.३०/०६/२०१९ पयत अथवा नवीन िन वदा या पुण होईपयत या पैक  
थम येणा-या कालावधीपयत २ टपर वाहन २ खेपा करणेसाठ या र. .११,६०,१२०/- (अ र  

र. .अकरा लाख साठ हजार एकशे वीस फ ) अपे ीत खचास अथवा येणा-या य  खचास 
मा यता देणचेी मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  
र. .११,६०,१२०/- (अ र  र. .अकरा लाख साठ हजार एकशे वीस फ ) चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक -  ४८२४      वषय मांक – १० 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – व.म.अ.क    
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे कड ल प  . वमअक/२/का व/२१/२०१९, द.२७/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

        पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या सुमारे २२ लाख एवढ  आहे. २ ऑ टोबर २०१४ 
पासून क  शासनाने व छ भारत अिभयान सु  केले आहे. संपुण देशभर  क शासनामाफत 
व छ स ह ण २०२० राब व यात येणार असुन या ीने नागर कांम ये जनजागृती, मा हती व 
सार होणे आव यक आहे.  म.न.पाने शहर व छ राहणेबाबत अनेक उप म राबवुन जनजागृती 

कर यात आलेली आहे.  या ीने  केले या उप मांना जाग कता िनमाण कर यासाठ  कमचार  व 
नागर क यांना अिभनंदन करणबाबत ठर व यात आलेले आहे.   यानुसार क सरकारचे व छ 
भारत अिभयान अंतगत दले या िनदशानुसार म.न.पा.चे काय े ातील हॉटे स, शाळा, हॉ पीटल, 

सहकार  गृहरचना सं था (RWA), मोह ला माकट/मंडई या गटाम ये  व छता पधाचे आयोजन 
कर यात येणार आहे.  या मो हमेत समाजातील सव घटकांचा समावेश राहणेत आव यक आहे.  
तसेच कमचार  यांचेम ये पधा मक भावना िनमाण होणे आव यक आहे.   याकर ता व छ 
सव ण २०२० मागदश केतील मुददा . ४.१ नुसार  साठ  ७० गुण दे यात आलेलेआहेत.  तसेच 
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मुददा . १.५ नुसार कमचार  यांचेसाठ  ४० गुण दे यात आलेले आहेत. यासाठ  मे. केपीएमजी 
ऍड हायजर  सव सेस ा. िल. यांचेकड ल प  .PIMPRIS/2019-20/008 Dt.08 May 2019 रोजीचे 
प ासोबत व छ ऍवॉडस,  पुर कार, तसेच मु यांकन ेणीबाबत तसेच नागरक यांना दयावयाचे 
अिभनंदनपर श तप क  कमचार  यांना दयावयाचे (रोख र कम) ब ीस व श तप कबाबत 

ताव सादर केलेला असुन सदर तावास मा.  आयु  सो. यांनी द. २०/०५/२०१९ रोजी मा यता 
दलेली आहे.  याम ये खालील माणे पुर कारांचे वतरण कर यात येणार आहे. 

 
 

पुर कार ेणी कालावधी ब ीस र कम 

प.ं िच. मनपाकमचार  

सव कृ  व छता कमचार  / मदतनीस (सफाईकामगार) ( भागिनहाय) मािसक र. . १०००/- 
सव कृ  मुकादम / आरो य सहा यक ( भागिनहाय) मािसक र. . २०००/- 
सव कृ  आरो य िनर क-( भागिनहाय) मािसक र. . ३०००/- 
सव कृ  मु यआरो य िनर क-( भागिनहाय) ैमािसक र. . ४०००/- 

सव म सहा यक आरो य अिधकार  ैमािसक र. . ५०००/- 
सव म े ीय अिधकार  ैमािसक र. . ६०००/- 

नागर क 

व छ शाळा / महा व ालय– खाजगी ैमािसक श तप क 

व छ शाळा / महा व ालय- सरकार  ैमािसक श तप क 

व छ गृहिनमाण सं था ैमािसक श तप क 

व छ हॉ पटल ैमािसक श तप क 

व छ हॉटेल ैमािसक श तप क 
         
     उ   कामकाजा क रता मनपामाफत सिमतीची िनयु  कर यात येणार असुन सदर 
सिमतीने केले या मु यांकनानुसार दर म ह याला व तीन म ह यासाठ  या माणे व छ सव ण 
२०२० पुण होईपयत हणजेच एकुण र. .४,२९,०००/- (अ र  र. .चार लाख एकोणतीस हजार 
फ ) खच अदा करावा लागणार आहे. सदरचा खच आरो य वभागाकड ल आरो य वषयक 
शासक य योजनांची अंमलबजावणी व आरो य वषयक जनजागृती  या लेखािशषातील तरतुद मधुन 
करणेत येईल.  तसेच आरो य  वभागाची तरतुद खच  करत अस याने आरो य वभागाचा 
अिभ ाय आव यक आहे.  तर  उपरो  व छ स ह ण २०२० या कामकाजासाठ  येणा-या 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ४८२५      वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – मा यिमक िश ण    
सूचक – मा.संतोष(आ णा) ल ढे    अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/१५१/२०१९, द.२८/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक व ालयातील सन २०१९-२० चा शै णक वषात इय ा ५ 

वी ते इय ा ८ वी व ९ वी ते १० वी या मराठ , इं जी, ऊद ुमा यमासाठ  एकुण २५,३६१ िमक पु तके 

थेट प दतीने खरेद  कामी महारा  रा य पा यपु तक िनिमती  व अ यास म संशोधन मंडळ, 

बालभारती, पुण ेयांना आगाऊ र कम पये १३,२०,६२४/- (अ र  र. .तेरा लाख वीस हजार सहाशे चोवीस 

फ ) खचास कंवा  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८२६      वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – थाप य अ े ीय    
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राहूल कलाटे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ था/का व/४१/२०१९, द.२८/०५/२०१९    
        वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट साठ  कायालय वकिसत करणे या    

               कामाक रता आ कटे ट हणुन नेमणुक करण ेव फ  अदा करणेबाबत. 
वषय .१२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक -  ४८२७      वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.झामाबाई बारणे      अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पाप/ु८/का व/६४३/२०१९, द.२९/०५/२०१९    
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

               मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२०/१/२०१८-१९ अ वये से टर नं.२३ िनगड  
येथील जलशु करण क ाचे यां क व तां क देखभाल दु ती करण,े याकामासाठ  
मे.एस.आर.एंटर ायजेस यांची िन वदा र. .५८,३५,६६१/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख प तीस 
हजार सहाशे एकस  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून िन वदा 
र. .५८,३५,६६१/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
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ठेकेदाराकडून र. .५८,३५,६६१/- पे ा सुधा रत दर ६.९६% कमी हणजेच र. .५४,२९,४९९/- + 
रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- एकूण र. .५४,२९,४९९/-पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८२८      वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – ग े ीय थाप य 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/ग े/का वजा/१२७१/१९, द.०८/०३/२०१९    
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा.महापािलका सभा ठराव .१७७, द.२०/०४/२०१८ अ वये . .२१ येथील लोक 
मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे या कामास र. .५,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता 

िमळाली. सदर कामासाठ  िन वदा पुव व िन वदा प ात आ कटे ट व  क प यव थापन 
स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारचे काम करणा-या व पंपर  िचंचवड मधील न दणी कृत 
आ कटे ट यांचेकडून द.२६/०६/२०१८ या e-कोटेशन नोट स ारे सीलबंद दरप क माग वणेत 
आले होत.े द.२६/०६/२०१८ या e-कोटेशन ारे ा  झाले या कोटेशन मधील मे.िश पी 
आ कटे ट एंड लानस यांचा १.९१% असा लघु म दर ा  झाला आहे. सदरचा दर नगर वकास 
वभागाकड ल द.४ जून २०१८ या शासन िनणयातील दान करावया या क प कमती या २% 
या दरापे ा कमी आहे. सदर ठकाणी असलेले मशानभुमीम ये प ाशेड असून वारंवार खराब 
होत आहेत. यामुळे याची वेळोवेळ  दु ती करावी लागते. यामुळे सदर ठकाणी 
आर.सी.सी.म ये अ नकंुड बांधणे तसेच मशानभुमीचा वकास करण े याअनुषंगाने सदर 
कामाकर ता स लागार नेमणे तसेच र. .४,९८,४४,०००/- इत या रकमे या ढोबळ अंदाजप कास 
मा.आयु  यां या  द.१५/०९/२०१८ या तावा वये मा यता देणेत आलेली आहे.  सदर 
कामास मा.महापािलका सभा ठराव .२७६, द.२७/०९/२०१८ अ वये र. .५० लाख इत या 
रकमे या तरतूद वग करणास सद य ठरावा वये मा यता देणेत आलेली आहे. मा.आयु  
यांचेकड ल द.२७/११/२०१८ या आदेशा वये सदर वग करणास मा यता देणेत आलेली आहे. 
तर  मे.िश पी आ कटे ट एंड लानस यांची सदर कामासाठ   िन वद पूव व िन वदा पा ात 
आ कटे ट व क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणे व नगर वकास वभागाकड ल 
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द.०४/०६/२०१८ या शासन िनणयातील क प कंमती या माणात दान करावया या 
ट या माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८२९      वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल प  . था/शअ/तां/१/१८६/२०१९, द.३०/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय वॉक व इमारती यांचे 
कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest  ची िन वदा िस द करणेत 
आली होती,  यास अनुस न ट पा-१ म ये एकूण २५ इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत 
आलेले आहे. ट पा -२ म ये मे. ा  इ ा क सलटंट स लागार यांनी सादर केले या 
कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे. ा  इ ा क सलटंट स लागार यांना न याने िनयु  
करणेकामी यां या कामाचे वगवार  माणे १ ते ४ ेणीम ये प - अ (र ते, पावसाळ  
पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे – स लागार ेणी १ ) या माणे प - अ 
तयार करणेत आले आहे. ट पा - २ मधील प  - अ माणे मे. ा  इ ा क सलटंट 
स लागार यांना पॅनेलवर घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८३०      वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. ा खानोलकर  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प  .आमुका/३/का व/३०८/२०१९, द.२९/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार 
पुर वणेकामी दे यात आले या कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. सदर 

कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली असता आरो य वषयक कामाकर ता असलेली 
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आव यकता वचारात घेवून द.१२/०४/२०१९ रोजीचे तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी 
सिमतीची काय र मा यता घेणेकामी मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर कामास 

२ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ व यास येणा-या खचा या मा यतेकामी या कायालयामाफत वषय 

पञ .आमुका/३/का व/२९०/२०१९ द.१६/०५/२०१९ रोजी मा. थायी सिमतीसमोर सदरचा वषय ठेव यात 

आलेला आहे. दर यान मा. थायी सिमती सभागृहाम ये झाले या द.२८/०५/२०१९ रोजीचे बैठक म ये 

मे.ए.जी. ए वायरो व मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यां याकड ल नवीन गा यांचे आर.ट .ओ. पािसंग चे 

कामकाज रा ह यामुळे घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाची िन.नो. .१०/२०१७-१८ व 

िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज आ ह  द.०१/०७/२०१९ पासून सु  क  अशी वनंती केलेली 
आहे. याअनुषंगाने मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांना पु हा १ म हना मुदतवाढ 

देणे आव यक आहे. यानुसार मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांची ठेकेदार 

हणून द.०१/०६/२०१९ ते द.३०/०६/२०१९ अखेर अथवा नवीन ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  होईपयत 

यापैक  जे थम होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .३७,२५,६५५/- (अ र  र. . सदोतीस लाख पंचवीस हजार सहाशे पंचाव न फ ) अथवा य  

येणा-या खचास मा यता देणचेी मा.अित. आयु (२) यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील 
कामासाठ  र. .३७,२५,६५५/- (अ र  र. .सदतीस लाख पंचवीस हजार सहाशे पंचाव न फ ) 
चे खचास मा यता देणेत येत आहे.. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८३१      वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. ा खानोलकर  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प  .आमुका/३/का व/३०७/२०१९, द.२९/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  (२) याचंी िशफारस वचारात घेऊन – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार 
पुर वणे कामी दे यात आले या कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. सदर 

कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली असता आरो य वषयक कामाकर ता असलेली 
आव यकता वचारात घेवून द.१२/०४/२०१९ रोजीचे तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी 
सिमतीची काय र मा यता घेणेकामी मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर कामास 

२ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ व यास येणा-या खचा या मा यतेकामी या कायालयामाफत वषय 

पञ .आमुका/३/का व/२९२/२०१९ द.१६/०५/२०१९ रोजी मा. थायी सिमतीसमोर सदरचा वषय 

ठेव यात आलेला आहे. दर यान मा. थायी सिमती सभागृहाम ये झाले या द.२८/०५/२०१९ रोजीचे 
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बैठक म ये मे.ए.जी. ए वायरो व मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यां याकड ल नवीन गा यांचे आर.ट .ओ. 

पािसंग चे कामकाज रा ह यामुळे घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाची 
िन.नो. .१०/२०१७-१८ व िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज आ ह  द.०१/०७/२०१९ पासून सु  

क  अशी वनंती केलेली आहे. याअनुषंगाने मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांना 
पु हा १ म हना मुदतवाढ देणे आव यक आहे. यानुसार मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया.यांची ठेकेदार हणून द.०१/०६/२०१९ ते द.३०/०६/२०१९ अखेर अथवा नवीन ठेकेदारांमाफत 

कामकाज सु  होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .र. .३३,५२,७३४/-  (अ र  र. .तेहतीस लाख बाव न हजार सातशे चौतीस फ ) अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता देणचेी मा.अित.आयु  (२) यांची मागणी असली तर  तुत 
वषयातील कामासाठ  र. .३३,५२,७३४/- (अ र  र. .तेहतीस लाख बाव न हजार सातशे 
चौतीस फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८३२      वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.पंकज भालेकर     अनुमोदक – मा.मयुर कलाटे  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प  .आमुका/३/का व/३०६/२०१९, द.२९/०५/२०१९    
        मा.अित र  आयु  (२) यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार 
पुर वणे कामी दे यात आले या कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. 
स ा थतीत सदर सं थेकडे १३७ सफाई कामगार, ८ सुपरवायजर व ७७ वाहनचालक इतके 
कमचार  काम कर त आहेत. सदर कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली असता 
आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेवून द.१२/०४/२०१९ रोजीचे तावा वये 

सदर कामाचे खचास मा. थायी सिमतीची काय र मा यता घेणेकामी मा.आयु सो यांनी मा यता 
दलेली आहे. यानुसार सदर कामास २ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ व यास येणा-या खचा या 
मा यतेकामी या कायालयामाफत वषय पञ .आमुका/३/का व/२९३/२०१९ द.१६/०५/२०१९ अ वये 

मा. थायी सिमतीसमोर सदरचा वषय ठेव यात आलेला आहे. दर यान मा. थायी सिमती 
सभागृहाम ये झाले या द.२८/०५/२०१९ रोजीचे बैठक म ये मे.ए.जी. ए वायरो व मे.बी. ह .जी. इं डया 
िल. यां याकड ल नवीन गा यांचे आर.ट .ओ. पािसंग चे कामकाज रा ह यामुळे घरोघरचा कचरा गोळा 
करणे व वाहतूक करणे कामाची िन.नो. .१०/२०१७-१८ व िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज 

आ ह  द.०१/०७/२०१९ पासून सु  क  अशी वनंती केलेली आहे. याअनुषंगाने मे.सा व ी म हला 
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वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांना पु हा १ म हना मुदतवाढ देणे आव यक आहे. यानुसार 

मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांची ठेकेदार हणून द.०१/०६/२०१९ ते 

द.३०/०६/२०१९ अखेर अथवा नवीन ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  होईपयत यापैक  जे थम होईल या 
कालावधीपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .४४,१२,७३५/- (अ र  र. .चौ वचेाळ स 

लाख बारा हजार सातशे प तीस फ ) अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेची मा.अित.आयु  
(२) यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  र. .४४,१२,७३५/- (अ र  
र. .चौ वेचाळ स लाख बारा हजार सातशे प तीस फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८३३      वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.पंकज भालेकर     अनुमोदक – मा.मयुर कलाटे  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प  .आमुका/३/का व/३०५/२०१९, द.२९/०५/२०१९    
        मा.अित र  आयु  (२) यांची िशफारस वचाराच घेऊन – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुने) वाड ं . 
४९, ५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुने) वाड ं . ५८, ५९ व ६० 
मधील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे 
वाहुन नेणेचे कामासाठ  कामगार पुर वणे कामी दे यात आले या कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ 
रोजी संपु ात आलेली आहे. स ा थतीत सदर सं थेकडे १०६ सफाई कामगार, ४ सुपरवायजर व 
६२ वाहनचालक इतके कमचार  काम कर त आहेत. सदर कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी 
संपु ात आलेली असता आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता वचारात घेवून 

द.१२/०४/२०१९ रोजीचे तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी सिमतीची काय र मा यता 
घेणेकामी मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर कामास २ म हने कालावधीसाठ  

मुदतवाढ व यास येणा-या खचा या मा यतेकामी या कायालयामाफत वषय पञ 

.आमुका/३/का व/२९१/२०१९ द.१६/०५/२०१९ अ वये मा. थायी सिमतीसमोर सदरचा वषय ठेव यात 

आलेला आहे. दर यान मा. थायी सिमती सभागृहाम य ेझाले या द.२८/०५/२०१९ रोजीचे बैठक म ये 

मे.ए.जी. ए वायरो व मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यां याकड ल नवीन गा यांचे आर.ट .ओ. पािसंग चे 

कामकाज रा ह यामुळे घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाची िन.नो. .१०/२०१७-१८ व 

िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज आ ह  द.०१/०७/२०१९ पासून सु  क  अशी वनंती केलेली 
आहे. याअनुषंगाने मे.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था, दापोड , यांना पु हा १ म हना मुदतवाढ 

देणे आव यक आहे. यानुसार मे.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था,दापोड यांची ठेकेदार हणून 

द.०१/०६/२०१९ ते द.३०/०६/२०१९ अखेरअथवा नवीन ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  होईपयत यापैक  जे 
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थम होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३४,५२,२८४/- (अ र  

र. .चौतीस लाख बाव न हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेची 
मा.अित.आयु  (२) यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  र. .३४,५२,२८४/- 
(अ र  र. .चौतीस लाख बाव न हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८३४      वषय मांक – २० 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – थाप य उ ान 
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/उ ान/१८१/२०१९, द.३०/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .94/03/2018-2019 अ वये भाग .13 मधील 
उ ानांची दु तीची व अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.योिगराज एंटर ायजेस 
िन.र. .75,51,230/- (अ र  र. .पं याह र लाख ए काव न हजार दोनशे तीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .66,04,393/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .66,04,393/- पे ा 23.42% कमी हणजेच 
र. .50,57,644/- + रॉय ट  चाजस र. .8,88,287/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,550/- = एकुण 
र. .60,04,481/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

 
ठराव मांक -  ४८३५      वषय मांक – २१ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 
संदभ – मा.सह शहर अिभ.(पाप)ु यांचेकड ल प  .जशुके/ व/१/८३/२०१९, द.३१/०५/२०१९    
        मा.सह शहर अिभ.(पाप)ु यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा माफत शहरात  पाणी वतरण यव थेत सुधारणा करणेकर ता अमृत योजना 
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राब वणेत येत आहे. सदर योजने अंतगत िचखली मैला शु करण क ाजवळ ल िचखली EWS व 
जाधववाड  प रसरातील ठकाणी पाणी वतरण यव थेकर ता मनपा माफत २० ल  िलटर 
मतेची पा याची उंच टाक  (ESR) व संप वेल उभार याचे काम चालू आहे. सदर ESR 

भरणेकर ता ESR शेजार  सपं वेल व पंप हाऊसचे बांधकाम गतीपथावर आहे. सदर न याने 
उभारणेत येणा-या पंप हाऊस कर ता नवीन उ च दाब ी फेज व ुत पुरवठा िमळणे कर ता 
इकड ल प  . जशुके/ व/१/का व/६९/१९ द.२९/०३/२०१९ अ वये म.रा. व. व.कं.यांस मागणी 
करणेत आलेली होती. यास अनुस न म.रा. व. व.कं.यांनी यांचेकड ल िस ट म जनरेटेड इ ट मेट 

.१२२२९७३३ द.२७.०५.१९ अ वये याबाबतचे फम कोटेशन दले आहे. सदर फम कोटेशननुसार 

म.रा. व. व.कं.यांस वषयां कत कामाकर ता अनामत र कम, करारनामा फ , ोसेिसंग फ , पयवे ण 

शु क व जीएसट  इ. असे एकूण र. .१७,४२,३८२/- अदा क न, सदरचे काम म.न.पा माफत पूण 

करणेबाबत कळ वले आहे. तथा प सदरचे काम म.रा. व. व.कं. यां या पयवे णाखाली करणेत येणार 

अस याने वर ल नमूद शु क म.रा. व. व.कं. यांस अदा करणे आव यक आहे. सदर कोटेशन शु क 

र. .१७,४२,३८२/- (अ र  र. .सतरा लाख बेचाळ स हजार तीनशे याऐशी फ ) खच रकमेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८३६      वषय मांक – २२ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – उ ान   
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचेकड ल प  .उ ान/४/का व/१६५/२०१९, द.३०/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       म.न.पा.वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१७/२०१८-१९ मधील मनपाचे 

वृ संवधन वभागासाठ  सन २०१९-२० या वषासाठ  वृ ारोपणासाठ  मोठ रोपे पुर वणे व लागवड 
क न १ वष देखभाल करणकेामी मे.िनसग लॅ ड केप स हसेस यांची िन वदा र. .१,०८,९५,०९६/- 
(अ र .र. .एक कोट  आठ लाख पं यानव हजार शह णव फ ) या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप क य दरापे ा ४.००% ने कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून या माणे 
येणारा खच र. .१,०४,५९,२९२/- चे खचास मा यता देणेस व यांचेशी करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ४८३७      वषय मांक – २३ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – उ ान   
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचेकड ल प  .उ ान/४/का व/१६६/२०१९, द.३०/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        म.न.पा वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८/२०१८-१९ मधील मनपाचे 

वृ संवधन वभागासाठ  िमलीटर  ह तील एच. य.ु३३० इ फ  ीगेड औंध कॅ प येथे मोठ  रोपे 
पुर वणे व लागवड क न २ वष देखभाल करणकेामी मे. यु गाडन गु ज फाम ऍ ड नसर यांची 
िन वदा र. .२,४८,६८,६५०/-( अ र  र. .दोन कोट  आ ठेचाळ स लाख अडूस  हजार सहाशे 
प नास फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा २.७५% ने कमी दराची िन वदा 
वकृत करणेत आली असून या माणे येणारा खच र. .२,४१,८४,७६२/- चे खचास मा यता 

देणेस व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक -  ४८३८      वषय मांक – २४ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/२०७/२०१९, द.३१/०५/२०१९    
        मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/7/2018-19 अ वये भाग .२ मोशी 
खर डव ती बनकरव ती म ये पे ह ंग लॉक व गटस करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी 
िन.र. .30,82,149/- (अ र  र. .तीस लाख याऐंशी हजार एकशे एकोणप नास फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,74,780/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 29,74,780/- पे ा 27.68% कमी 
हणजेच र. .21,51,361 /- + रॉय ट  चाजस र. . 38,869/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .68,500/- =  एकुण र. . 22,58,730 /- 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 देणेस व 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -  ४८३९      वषय मांक – २५ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – अ े ीय आरो य  
सूचक – मा.संतोष ल ढे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/३२०/२०१९, द.२९/०५/२०१९    
        मा.अित.आयु  (२) यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

       जगदगु  ी.संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा द.२५/०६/२०१९ रोजी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह त वेश करणार असून या दवशी पालखी व ठल मं दर आकुड  येथे 
मु कामी थांबणार आहे. पालखी सोह यासोबत येणा -या वारक -यांसाठ  म.न.पा .माफत व वध 
सेवा/सु वधा पुर व या जातात. याम ये फरते शौचालयाची सु वधा (पोटबल टॉयलेट) पुर वणेत 
येते. यासाठ  म.न.पा .कडे उपल ध असलेली फरते शौचालये कमी पडत असलेने मािगल वष  अ -

े ीय कायालय े ात वारक -यांचे िनवासांचे ठकाणी ठेव यासाठ  ई िन वदा नोट स .३/२०१८-
१९ िस  क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  झाले या मे.से युअर आयट  फॅिसिलट  
मॅनेजमट ा .िल. यांची एकमेव िन वदा अंदाजप क य दर ितनग २,८३२/- पे ा १६.५२% ट के 
जा त हणजेच र. .३,३००/-( ती नग दड दवसासाठ  भाडे) हा दर वकारणेत येवून 
भाडेत वावर ३०० पोटबल टॉयलेट ( येक  १ िसट असलेली) उपल ध करणेत आली होती. या वष  
दे खल अ े ीय कायालयासाठ  भाडेत वावर ३०० पोटबल टॉयलेट, फ े ीय कायालयासाठ  ८० व 
ह े ीय कायालयासाठ  ३० पोटबल टॉयलेट ( येक  १ िसट असलेली) दड दवस कालावधीसाठ  
आव यक आहेत. लोकसभा िनवडणूक आचारसं हतेमुळे सदर कामाची िन वदा कायवाह  श य 
झालेली नाह . तसेच या कामाचे िन वदेस िमळणारा अ प ितसाद वचारात घेता मािगल वष या 
मे.से युअर आयट  फॅिसिलट  मॅनेजमट ा .िल.या िन वदाकार यांचेकडून यां या मािगल वष या 
मंजूर िन वदा दराने पोटबल टॉयलेट पुर वणेचे काम क न घेणे ता वत आहे. याकामी यांचेशी 
करारनामा क न काम क न घेणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे तसेच 

तुत वषयप ानुसार जगदगु  संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा द.२५/०६/२०१९ रोजी 
व ठल मं दर आकुड  येथे मु कामी थांबणार आहे. पालखी सोह या सोबत येणा-या      
वारक-यांसाठ   ४१० पोटबल टॉयलेटची यव था करणेचे ता वत आहे. तथा प पालखा 
सोह यातील वारकर  व पालखी दशनासाठ  येणारे भा वक यांची संभा य सं या वचारात घेता 
४१० पोटबल टॉयलेट ऐवजी ५०० पोटबल टॉयलेटची यव था मे.से युर आय.ट  फॅिसिलट  
मॅनेजमट ा. िल. यांचे माफत करणेस व याकामी येणा-या एकुण र. .१६,५०,०००/- (अ र  
र. .सोळा लाख प नास हजार फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर ५०० 
पोटबल टॉयलेट भ  श  उ ान ते दापोड  व च-होली ते दघी या भागात आव यक या 
ठकाणी ठेव यात यावेत तसेच भ  श  उ ान ते दापोड  या भागातील पोटबल टॉयलेट वर 
चढ या माने अ. .१ ते ४५० असे ता पुर या व पात मांक टाकावेत व च-होली ते दघी या 
भागातील पोटबल टॉयलेटवर अ. .४५१ ते ५०० असे ता पुर या व पाचे मांक टाकावेत असे 
एकुण १ ते ५०० पोटबल मोबाईल टॉयलेट बस वलेची खा ी आरो य वभागाने क न या माणे 
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बील अदायगीची कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८४०      वषय मांक – २६ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – जशुके से. .२३ 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जशुके/पाप/ु१४०/२०१९, द.२९/०५/२०१९    
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरा या वडमुखवाड , िचखली, च-होली, दघी, मोशी 
इ.  भागासाठ  पाणीपुरवठा होणेकामी िनयो जत भामा आसखेड क प राब व याची या सु   

आहे. जलसंपदा वभाग, महारा  शासनाने  शासन िनणय . ब.िसं.आ/२०१८/(३९१/१८)/िसं. य 
(धो) द.२४/१०/२०१८ व शु प क शासन िनणय . ब.िसं.आ/२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(धो) 
द.१३/११/२०१८ अ वये पंपर  महानगरपािलकेस सदर क प राब वणेकामी  ६०.७९ द.ल.घ.िम. 
(२.१५ ट एमसी) पाणी आर ण मंजूर कर यात आले आहे.  याबाबत पुणे पाटबंधारे खा याकडून 
िसंचन पुन थापना खच भरणेबाबत व करारनामा करणेबाबत कळ व यात आलेले आहे. सदर 
वषयांस अनुस न मा.उप कायकार  अिभयंता पुणे पाटबंधारे वभाग यांनी िसंचन पुन थापना खच 
भरणेबाबत द.३०/०३/२०१९ चे  प ा वये मागणी केलेली आहे.   याबाबत मा. वभागीय आयु  पुण े

यांचेसमवेत भामा आसखेड क पाची पुनवसन संबंधात वेळोवेळ  बैठका आयोजीत कर यात आ या 
आहेत. द.२५/०१/२०१७ रोजी सदर बैठक स भामा आसखेड क पातील क प तांना पुनवसनासाठ  

ावयाचे ती कुटंुब र. .१०.०० लाख माणे १३०३ खातेदारास एकूण र. .१३१ कोट  या वशेष पॅकेजेमधील 

आिथक सहभाग उचलणेबाबत चचा झाली. यावेळेस मा.आयु  पुण ेमहापािलका यांनी खालील माणे 
ताव मांडला आहे. “िसंचन पुन थापना खच हा पाटबंधारे वभागाने सोडून द यास वशेष पॅकेज या 

र. .१३१ कोट  मधील पंपर  िचंचवड महापािलकेचा ह सा दे यास मा.मु य सभेसमोर ताव ठेव यात 

येईल व मा.महापािलका सभेने घेतले या िनणयानुसार कायवाह  कर यात येईल.” यानंतरचे काळात 

क प त शेतकर  यांचे समवेत मा. ज हािधकार  पुण ेयांचेकडे द.२६/१२/२०१८ रोजी बैठक आयो जत 

कर यात आली. सदर बैठक म ये मा. ज हािधकार  यांनी क प त शेतकर  यांना र. .१० लाख ती 
हे टर माणे पुनवसनापोट  र कम दे याचा ताव दला. तथा प क प त शेतक-यांना र. .२५ 

लाख ती हे टर दराने पुनवसनापोट  मागणी केली. यावर क प त शेतक-यांचे ितिनधी व मा.उप 

ज हािधकार  (पुनवसन) यांनी म यम माग काढणे बाबत चचा करावी असे ठरले. या माण ेसुमारे ४०० 

क प त शेतक-यांनी र. .१५ लाख ती हे टर दराने र कम वकार यास तयार अस याचे समंती 
प  दले अस याचे मा.उप ज हािधकार  (पुनवसन) यांनी सांिगतले आहे. तथा प सदर पुण े

महानगरपािलकेचे काम ह  भामा आसखेड क प त शेतक-यांनी जागे या बद यात जागा िमळावी व 
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काह  शेतक-यांनी पुनवसनापोट  र. .२५ लाख ती हे टर दराने र कम िमळावी यासाठ  द.०७/०३/२०१९ 

रोजी य  कामा या जागेवर आंदोलन क न जॅकवेल व पाईप लाईनचे काम बंद पाडले आहे. याबाबत 

मा.मु य मं ी महारा  रा य यांचे समवेत द.०८/०३/२०१९ रोजी मुंबई येथे झाले य़ा बैठक त पुण े

महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी िसंचन पुन थापना खचापोट  भरावयाची 
र कम माफ करणेस व याऐवजी र. .१५ लाख ती हे टर दराने सदर पुनवसन खचापोट  क प त 

शेतक-यांस अदा करणेस िनणय झा याचे समजते. सदर र. .१५ लाख ती हे टर दराने पुनवसन 

खचापोट  क प त शेतक-यांस आदा करणेची कायवाह  कर यास खालील बाबींची पुतता होणे 
आव यक आहे असे वभागाचे मत आहे. तथा प मा. मु य मं ी यांनी द.०८/०३/२०१९ रोजी सदर िसंचन 

पुन थापना खच पुण े व पंपर  िचंचवड महानगपािलकेस माफ के याचे व सदर र कम पुनवसन 

खचापोट  वळती करणेबाबतचे प  शासनाकडून ा  होणे गरजेचे आहे. सदर पुन थापना खचापोट  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाज प कात खालील माणे तरतूद उपल ध 

आहे. सन २०१९-२० पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी या लेखािशषाअंतगत अंदाजप क १ मधील  अ. .१ 
पान . २६१ वर “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित र  ोत िन त करणे. यातील 

पाणीसाठा आर त करणे व तदनुषंिगक कामे करणे.” या कामा अंतगत र. .३७.५० कोट  तरतूद 

कर यात आली असून यामधून पाणी आर णापोट  पाटबंधारे वभागाकडे िसंचन पुन थापना खचापोट  / 

पुनवसनाची र कम आदा करणे श य आहे. एकूण क प त शेतक-यांची सं या स थतीत १३०३ 

आहे. तथा प यापूव  मा. ज हािधकार  कायालयात वेळोवेळ  झाले या चचनुसार सदर सं या वाढ याची 
श यता आहे. यामधील ३८८ शेतक-यांनी मे.हायकोट मुंबई यांचे िनणया माण ेजिमनी या बद यात 

जिमन देणेची मागणी केली आहे. सदर मागणीची पुतता मा. ज हािधकार  कायालयाकडून होणे अपे ीत 

आहे. तसेच सुमारे ४०० शेतक-यांनी र. .१५.० लाख ितहे टर रोख र कम िमळणेबाबत संमती दश वली 
आहे. तसेच उव रत काह  शेतकर  र. .२५.० लाख ितहे टर रोख र कम िमळणेबाबत मागणी कर त 

आहेत. सदर माग या वेगवेग या व पा या अस याने सव क प त खातेदारास ावया या नुकसान 

भरपाई बाबत एक त िनणय शासनाकडून ा  होणे गरजेचे आहे. यापुढे काम सु  के यानंतर वना 
अडथळा सलगपणे पुण करणेसाठ  सव क प त शेतक-यांची संमती आव यक आहे. तदनंतर काम 

पूण करणेबाबत िनयोजन करणे श य होईल असे वभागाचे मत आहे सबब सव क प त शेतक-

यां या माग यांबाबत ठोस िनणय मे.शासनाकडून िमळणे अपे त आहे. मा.महापािलका सभा ठ. .३०६ 

दनांक ३१/१०/२०१८ अ वये मंजूर झाले या िसंचन पुन थापना खचापोट  ावया या रकमेस मा यता 
आहे. पाणी आर णापोट  सदर खच होणार अस याने क प त शेतक-यांस पुनवसनापोट  र कम 

अदा करणेबाबत मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक आहे. या यित र  जलसंपदा वभागाकडून 

धरण बांधकाम व कालवे बांधकामाचा तीपूत  खच पुण ेव पंपर  िचंचवड मनपाने पाणी आर णाचे 

माणात भरणेस तयार अस याबाबत बंधप  दे याची मागणी कर यात आली आहे. सदर तीपुत  खच 

पंपर  िचंचवड महानगपािलकेकडून जलसंपदा वभागास देणे अडचणीचे आहे याबाबतह  िनणय घेणे 
आव यक आहे. तर  द.०८/०३/२०१९ रोजी मं ालयास मुंबई येथ झाले या बैठक या अनुषंगाने पाणी 
आर णापोट  भरावयाची िसंचन पुन थापना खच  पोट  ावयाची  र कम क प त शेतक-यां या 
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पुनवसन नुकसान भरपाईपोट  अदा कर याचा िनणय झा याचे समजते. सदर िनणयाची त पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेस ा  होईल या भरव यावर सदर िनणया या अनुषंगाने मा.महापािलका सभा 
ठ. .३०६ द.३१/१०/२०१८ अ वये मंजूर झाले या िसंचन पुन थापना खचापोट  ावयाची र कम 

मे.शासनाने माफ के यास पंपर  िचंचवड महनगरपािलके या ह याची र कम क प त  शेतक-यांस 

पुनवसनापोट  मा. ज हािधकार  कायालयाकडे अदा करणेबाबत कायवाह  करणे आव यक आहे. तुत 

करणी भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतगत पाटबंधारे वभागाकडे िसंचन पुन थापना खच 

भरणेऐवजी क प त शेतक-यांस पुनवसनापोट  मा. ज हािधकार  कायालयाकडे र कम वग 

करणेकर ता  
 

१. मा.आयु , पुणे महानगरपािलका यांचेकड ल द.०७/०५/२०१९ या (र. .५ कोट ) 
भर या या मा य तावाचे धरतीवर भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतगत 
मा. ज हािधकार  पुणे यां या मागणीनुसार भामा आसखेड क पातील क प त 
खातेदारांना रोख र कमे या व पात पुनवसनाची र कम भरपाई पोट  तुतास 
र .. ४.१७५ कोट  मा. ज हािधकार  यांचेकडे वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

२. सदर पनुवसन खचापोट  क प त शेतक-यास अदा कर यासाठ  पपंर  िचचंवड 
महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अदंाजप कातील सन २०१९-२० पाणीपुरवठा 
वशेष योजना िनधी अदंाजप क १ मधील अ. .१ पान .२६१ वर “ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित र  ोत िन त करण े यातील पाणीसाठ  
आर त करण ेव तदनुषंिगक काम करण े” या लेखािशषाअतंगत र. .३७.५० कोट  
तरतूद मधून र. .४.१७५ कोट  पाणी आर णापोट  पाटबधंारे वभागाकडे िसंचन 
पनु थापना / पनुवसन र कम अदा करणसे मा यता देणते येत आहे. 
 

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

 
ठराव मांक -  ४८४१      वषय मांक – २७ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – औ. .सं था, मोरवाड  
सूचक – मा.संतोष ल ढे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .औ क/४/का व/५५०/२०१९, द.२७/०५/२०१९    
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता मा.अित. 
आयु सो. यांचेकड ल आदेश .औ सं/४/का व/४९/२०१९ द.१०/०१/२०१९ अ वये तावात 
नमुद कमचा-यांना द.०५/१२/२०१८ ते द.०४/०६/२०१९ या सहा म हने कालावधीसाठ  एक त 
मानधनावर ता पुर या व पात एक त र. .२५,०००/-  (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) 
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नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.०४/०६/२०१९ रोजी संपु ात येत आहे. 

तावात नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी 
मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च 

यायालयाचे आदेशानुसार मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. तावात नमुद अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना 
मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च 

यायालयाचे यां या आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार 
द.०५/०६/२०१९ रोजी रमजान ईद िनिम  सु ट  अस याने द.०६/०६/२०१९ रोजी एक दवस सेवाखंड 

देवून द.०७/०६/२०१९ ते द.०६/१२/२०१९ पयत सहा म हने कालावधीकर ता हंगामी िनयु  देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८४२      वषय मांक – २८ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/अ-मु य/२२८/२०१९, द.३१/०५/२०१९    
        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/4/2018-19 अ वये भाग .१० मधील 
मोरवाड  आय.ट .आय. येथे थाप य व फिनचर वषयक कामे करणेकामी मे.अ य भारत 
बजबळकर िन.र. .58,11,464/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख अकरा हजार चारशे चौस  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .57,94,911/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .57,94,911/- पे ा 21.21% कमी 
हणजेच र. .45,65,810/- + रॉय ट  चाजस र. .402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,150/- = 

एकुण र. .45,82,362/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/५९४/२०१९ 
दनांक – १२/०६/२०१९ 
 
 

                                                       
                                                    (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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( . था/श.अ.ं/तां/१/१८६/२०१९, द.३०/०५/२०१९ वषय .१५ चे लगत) 

 

 

 

 

 

 

 

 


