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

कायप का मांक – १०२ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १२/०२/२०१९                     वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

१२/०२/२०१९ 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.अिमत राज  गावडे  

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

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

८. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

९. मा.खानोलकर ा महेश 

१०. मा.लांडगे सा रका संतोष 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

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

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – मा.आयु , 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.ठाकूर – उपसंचालक 
नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.िनकम– सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे - 
सहा यक आयु , मा.राऊत – .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – 
ाचाय आयट आय मोरवाड , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) मा.मुंढे – 
.िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , 

मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, 
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मा.तांबे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, 
मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.राणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – 
पशुवै कय अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , 
मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

( प.ंिच.ंमनपाची Smart Cities Best Digital Payments Innovator Award 2018 साठ  िनवड 
झालेने मा.आयु , मा.मु य लेखा अिधकार  व मु य मा हती व तं ान वभाग अिधकार  
यांचा व कु.साई सुधीर कवडे, वय वष ९ याने अ केचे सव च िशखर कलो मांजरो 
चढाई केलेब ल मा. थायी सिमती या वतीने मा.सभापती, थायी सिमती 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 .७१) मा. थायी सिमती सभेबाबत - मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव.  
वषय .७२) मे.िश पी आ कटे ट एंड लानस यांची मनपाचे र ते प रपूण वकसीत करणे या 

अिभयांना या पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत - मा.राज  गावडे, मा. वकास डोळस 
यांचा ताव.  

वषय .७३) मा. थायी सिमती ठराव .३६८४ द.२७/११/२०१८ दु तीबाबत - मा.क णा 
िचंचवडे, मा.यशोदा बोईनवाड यांचा ताव.  

वषय .७४) िन वदा .२/१५-१६ वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत - मा.सागर आंगोळकर, 
मा.अिमत गावडे यांचा ताव.  

वषय .७५) तरतूद वग करणाबाबत - मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव.  
वषय .७६) प.ंिच.ंमनपा या काय े ातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा डेपो 

पयत वाहतूक करणे कामाक रता दाखल झाले या Writ Petition No.13820/2018 
क रता मा.उ च यायालय, मुंबई यांनी दले या िनकालाचे अवलोकन होणेबाबत. 
(Request for Proposal (R.F.P.) िन.नो. .१०/२०१७-१८) 

वषय .७७) िचंचवड गावठाण व मोरया मं दर प रसर वकास व सुशोिभकरण कामािनिम  
पाहणी दौ-यांचे मा यतेबाबत.  

 
---------- 
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द.०५/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०१) चा  
सभावृ ांत कायमकरणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३३१      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –   मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२३६/२०१९ द.३०/०१/२०१९ 

              वषय - कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ खराळवाड  मधील कामगार  
              नगर, अ य- वहार सोसायट , सोनकर सोसायट , भ  सोसायट  प रसर व  
              उव रत भागात मलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणबेाबत.  

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३३२      वषय मांक – ०२ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.आयु  यांचे प  .मभां/४/का व/८९/२०१९ द.०१/०२/२०१९ 

      वषय - मनपाचे आरो य व उ ान वभागास आव यक हँगींग िलटरबी स खरेद बाबत.  
वषय .२ द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४३३३      वषय मांक – ०३ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.आयु  यांचे प  .मभां/६/का व/८३/२०१९ द.०१/०२/२०१९ 

            मा.आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपाचे सुर ा वभागास आव यक ए सरे बॅगेज इ पे शन िस ट म ( मॉल साईज) 
मशीन सा ह य खरेद बाबत ई िन वदा सुचना .15/2018-19 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होत.े सदर िन वदेकर ता तीन िन वदा ा  झा या. सदर िन वदे अ वये ा  
लघु म िन वदाकार मे.ई हॉ व टे नॉलॉ जस अ ड स वसेस ा.िल. यांचे िन वदेतील बाब .1 या 
सा ह याचे लघु म ित नग दर र. .13,15,169/- माणे एकुण दर र.  26,30,338/- चे दर हे 
अंदाजप क य दर एकूण र. .34,00,000/-(अ र  र. . चौतीस लाख फ )  पे ा -22.64 % ने 
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कमी अस य़ाने वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेकामी व येणा-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. 
---------- 

 
ठराव मांक - ४३३४      वषय मांक – ०४ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय आरो य  

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब ेका/५/का व/६०/२०१९ द.३१/०१/२०१९ 

            वषय - िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ नुसार अित र  १ वाहनांसाठ या येणा-या  
             खचाबाबत.  

वषय .४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३३५      वषय मांक – ०५ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य क/ह मु यालय  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/७८/२०१९ द.०२/०२/२०१९ 

            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/7/2018-19 अ वये भाग .९  मासुळकर 
कॉलनी मधील PCNDTA  ीज ते टाटा मोटस कार लॅ ट र ता डांबर करण  आ ण चबर यव था 
करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .75,35,535/- (अ र  र. .पं याह र लाख प तीस हजार 
पाचशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,56,035/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,56,035/- 

पे ा 27.77% कमी हणजेच र. .53,85,494/- + रॉय ट  चाजस र. .10,600/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .54,64,994/- 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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ठराव मांक - ४३३६      वषय मांक – ०६ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .अ े/ था/का व/८/१६/२०१९ द.०१/०२/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      भाग .९ संभाजीनगर येथील आर ण .जी.पी.१३२(बस टिमनस) वकिसत करणेबाबत 
सन २०१३-१४ रोजी पयत वकास आराखडा वशेष योजनाअंतगत समावेश कर यात आला होता. 
सदर कामाचा समावेश ट पा २ या अंतगत केला होता. याअनुषंगान ेट पा २ मधील कामांसाठ  
मे.पी.के दास यांचे वा तु वशारद हणून संयु र या नेमणूक कर यात आली होती. मे.पी.के.दास 
यांनी सदर कामाचे अंदाजप क क न िन वदा माग वणेचे काम सु  होते.  मे.पी.के.दास यांनी 
MIDC कडून सदर नकाशांना बांधकाम परवानगी घेतली आहे. सदर कामांतगत मा.आयु  सो यांचे 
द.१५/०७/२०१५ रोजी या मा य तावानुसार यांनी केले या कामाचे र. .२५ लाख बल 
क िसल ऑफ आ कटे टचे िनयमानुसार अदा केले आहे.  सदर कामांबाबत द.३१/०८/२०१८ 
रोजी या आढावा बैठक म ये मा.आयु सो. यांनी मे.पी.के.दास यांना भाग .९ संभाजीनगर 
येथील आर ण .जी.पी.१३२ (बस टिमनस)  बाबत सुधा रत नकाशे व अंदाजप के ७ दवसां या 
आत सादर कर या या सूचना दे यात आ या हो या. तथा प वा तु वशारद मे.पी.के. दास यांनी 
सदर बाबत कुठलेह  कारचे सुधा रत नकाशे व अंदाजप के सादर केलेले नाह .  सदर कामाबाबत 
मा.नगरसद य यांचा सतत पाठपुरावा होत अस याने सदर क पाचे नकाशे व अंदाजप के सादर 
करणेबाबत उपअिभयंता ( थाप य) अ भाग यांचे माफत इ मेल ारे द.१४/०९/२०१८ रोजी 
मे.पी.के. दास यांना  सूचना दे यात आ या हो या. तसेच सदर बाबत कायकार  अिभयंता थाप य 
यांनी वारंवार मण वनी ारे व  त ड  सूचना देऊन झा या आहेत. तर ह  कुठलेह  कारचा 
ितसाद  वा तु वशारद मे.पी.के.दास यांनी अ ापयत दला नस यामुळे सदर बाबत मा. आयु सो 

यांचे द. १४/१२/२०१८ रोजीचे मा य तावानुसार यांची सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून 
केलेली नेमणूक र  करणेत आली आहे. सदरचा क प वैिश पूण अस याने तां क या 
क पाची संक प िच े, क प आराखडे तयार करणे, बांधकाम परवानगी घेण,े पूवगणन प क, 

िन वदा वषयक कामे करण े इ. िन वदापूव कामे करण ेकर ता आ कटे ट (वा त ु वशारद) ची 
नेमणूक करणे आव यक आहे. तसेच आराख या माण ेकाम क न घेणे व यांचे मोजमापे घेऊन 
देयक तयार करण,े क पां या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा प ात कामे करणे 
आव यक आहे. मनपाचे अिभयं यांकड ल इतर कामाचा याप पाहता व क पाची  वर ल दैनं दन 
कामे प रणामकारक होणेक रता सदर क पासाठ  िन वदापूव व िन वदा प ात कामांक रता 
आ कटे ट व क प स लागार (PMC)   असणे अ यंत आव यक आहे. मे.के.बी.पी. िस हल 
इं जनी रंग स वसेस यांनी द.१०/०१/२०१९ व द.२४/०१/२०१९ या प ा वये काम करणेबाबत 
तयार  दशवली असून ते मनपा या आ कटे ट व क प स लागार पॅनेलवर न दणीकृत आहेत. 
सदर कामासाठ  यापूव  मे.पी.के.दास यांना र. .२५ लाख बल अदा केले आहे. क िसल ऑफ 
आ कटे ट चे िनयमानुसार िन वदापूव कामासाठ  ०.५५% फ  देय आहे. िन वदा कायवाह  पूण 
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झाले नंतर ०.४५% फ  देय आहे. मे.के.बी.पी.िस हल इं जनी रंग यांना ऑ डटो रयम वगळून 
पु हा बांधकाम परवानगी यावी लागणार आहे तसेच पूण अंदाजप क व िन वदा कायवाह  करावी 
लागणार आहे. सदर कामाची पूव  बांधकाम परवानगी झालेली अस याने िन वदापूव व 
िन वदाप ात आ कटे ट कामासाठ  १.८१३% व क प स लागार (PMC)  हणून १.३५% फ  
मनपा या चिलत दरानुसार अदा करणसे 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 - ४३३७      वषय मांक – ०७ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – झोिनपु थाप य  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/ िन/का व/८७/२०१९ द.३१/०१/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/४०-२०१८-१९ मधील अ. .३० 
अ वये भाग .२० मधील लांडेवाड  झोपडपडप ट तील टे को रोड नजीकचे जुने शौचालय पाडून 
नवीन शौचालय बांधणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव िन.र. .२९,६७,९३५/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख सदसु  हजार नऊशे प तीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळुन र. .२८,९५,७६५/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२८,९५,७६५/- पे ा १५.९१% कमी हणजेच र. .२४,३५,०४८/- + 
रॉय ट  चाजस र. .२२,२४०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .४९,९५०/- = एकुण 

र. .२५,०७,२३८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या ि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 यांचेबरोबर कामाचा 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 - ४३३८      वषय मांक – ०८ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं५/का व/१६२/२०१९ द.०२/०२/२०१९ 

            वषय – पंपर  िचंचवड मनपाचे वैदय कय मु य कायालय व अंतगत दवाखाना/ णालय  
             वभागांकर ता आव यक संगणक संच खरेद बाबत.  
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वषय .८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३३९      वषय मांक – ०९ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१२७/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

       वषय - ई े य व ुत कायालया या काय े ातील मनपाचे इमारती कायालये, शाळा,   

              ना यगृहे इ याद  म ये सी.सी.ट . ह . यं णा बस वणबेाबत.  

वषय .९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३४०      वषय मांक – १० 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – सुर ा वभाग  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१२२/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

       वषय - ई िन वदा सुचना .२/२०१६-१७ मधील अट .४५ अ वये मे.नॅशनल  

              िस युर ट  स ह सेस यांना ठेकेदार  प दतीने मनपा िमळकतींवर ७१५  

              रखवालदार मदतनीस पुर वणेकामी देणेत आले या कामकाजाचा पुढ ल (१) एक  

              वषासाठ  न वन करारनामा करणेत येवून यानुसार आदेश िनगत करणेबाबत.  

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

---------- 
ठराव मांक - ४३४१      वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – सुर ा वभाग  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१२१/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

             वषय - ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ मधील अट .४५ अ वये मे. टल इं ट ेटेड   

              स ह सेस यांना ठेकेदार  प दतीने फक वाडन पुर वणेकामी देणेत आले या   
              कामकाजाचा पुढ ल (१) एक वषासाठ  न वन करारनामा करणेत येवून यानुसार   

              आदेश िनगत करणेबाबत.  

वषय .११ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ४३४२      वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – सुर ा वभाग  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/१२३/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

            वषय - ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ मधील अट .४७ अ वये मे.सैिनक  

              इंटेिलज स िस युर ट  स ह सेस ा.िल.यांना ठेकेदार  प दतीने मनपा शाळांना  

              ३१६ रखवालदार मदतनीस पुर वणेकामी देणेत आले या कामकाजाचा पुढ ल (१)   

              एक वषासाठ  न वन करारनामा करणेत येवून यानुसार आदेश िनगत  
              करणेबाबत.  

वषय .१२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३४३      वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२४९/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/25/2018-19 अ वये वाड .२६ पंपळे 
िनलख व वाकड येथील भाऊसाहेब कलाटेनगर व व णूदेनगर येथे जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .37,49,595/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
पाचशे पं या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,554/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,554/- 

पे ा 12% कमी हणजेच र. .32,99,608/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट गं चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .32,99,650/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४३४४      वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२४८/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/137/2018-19 अ वये वाड .२६ पंपळे 

िनलख भागातील पर सरात जलिनःसारण निलकांची कामे करणेकामी मे.ब हरट दस 

िन.र. .37,49,595/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार पाचशे पंचा णव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,553/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,553/- पे ा 11.5% कमी हणजेच 

र. .33,18,354/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,18,396/- 

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 - ४३४५      वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/८१/२०१९ द.०५/०२/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े– 
     मनपा या व ुत मु य कायालया कड ल िन वदा नो. .37-2018/19 मधील अ. .1 अ वये 
थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील पंपर  िचंचवड महानगरापिलके या दिलप वगसरकर अकॅडमी या 
पॅ हेिलयनचे उव रत काम करणकेामी ( व ुत वषयक कामे करणे) मे.शाद ु ल इं जिनअ रंग 
िन.र. .30,43,832/- (अ र  र. .तीस लाख ेचािळस हजार आठशे ब ीस फ ) पे ा 12.60% 

कमी, या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन 

राहुन ठेकेदाराबरोबर 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 - ४३४६      वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/८२/२०१९ द.०५/०२/२०१९ 

            मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .37-2018/19 मधील अ. .5 अ वये 
भाग .27 मधील धमवीर संभाजी उ ान येथे व वध व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.कमल 

इले क इंटर ायजेस िन.र. .40,40,449/- (अ र  र. . चाळ स लाख चाळ स हजार चारशे 
एकोणप नास फ ) पे ा 13.19% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर 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 - ४३४७      वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ –  मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/८/का व/०४/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 

       मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माण े– 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागासाठ  आव यक प का व 
उ रप ीका छपाईचे कामकाजासाठ  मा यिमक िश ण वभागाकड ल ई-िन वदा ं  01/2017-18 

अ वये दनांक 16/3/2018 ते 15/03/2019  या कालावधीसाठ  मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी 
यांचेशी दर करार केलेला असून सदर िन वदेतील  बाब ं  01, 02, 04, 14 व 15 चे या बाबींचे ा  
लघु म मंजुर दरानुसार ाथिमक िश ण वभागासठ  मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी या 
िन वदाधारकाकाडून एकुण र. .8,98,536/- म ये छपाईचे कामकाज क न घेणेकामी करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर , सदर या छपाई या कामकाजासाठ    
येणा-या र. .8,98,536/- (अ र  र. .आठ लाख अ या नव हजार पाचशे छ ीस फ )  चे  खचाचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४३४८      वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य अ मु यालय  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/अ-मु य/१७६/२०१९ द.०५/०२/२०१९ 

      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
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     मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-4-2018-19 अ वये भाग .१० मोरवाड  
प रसरातील र यांचे मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनीकरण/कॉ ट करण करणेकामी मे.िस धीक  
प लंग अँड ेनेज िस ह ल काँ टर िन.र. .62,58,368/- (अ र  र. .बास  लाख अ ठाव न 
हजार तीनशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,95,768/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,95,768/- 

पे ा 27.10% कमी हणजेच र. .45,16,715/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .62,600/- = एकुण र. .45,79,315/- 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 - ४३४९      वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/२५९/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 
      मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े– 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ (1 ते 
18) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४३५०      वषय मांक – २० 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – इ े ीय कायालय 

सूचक – मा.साधना मळेकर                अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/१०३/२०१९ द.०४/०२/२०१९ 
      मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े– 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ  (१ ते १५) मधील िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४३५१      वषय मांक – २१ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु३२/२०१९ द.०५/०२/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      जलशु करण क  येथील ट पा .२ व केिमकॅल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणे हे काम 
मे. ी. वनय इं जिनय रंग स हसेस ा.िल. यांचेमाफत करणेत येत आहे. या कामाक रता एक 
म हना (०५/०३/२०१९ पयत) मुदत वाढ या कालावधीसाठ  व तसेच मा.आयु  सो. यांचे कड ल 
आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व वध वभागामाफत िनयु  केले या कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या उ ोग, उजा व 

कामगार वभाग, मं ालय, मुंबई यांचे कड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर 
महा कमान वेतन अदा करणेबाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  
होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या सुमारे र. .३३,१०,०००/- (सुधा रत एकूण 
र. .२,१०,०७,८३३/- - र. .१,७६,९७,८३३/- = र. .३३,१०,०००/-) चे वाढ व 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 - ४३५२      वषय मांक – २२ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु३३/२०१९ द.०५/०२/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणे या 
नवीन कामाची िन वदा िस  करणेत आलेली आहे. सदर िन वदा कायवाह  क रता अिधक 
कालावधी लाग याची श यता नाकारता येत नाह . सबब जलशु करण क  येथील ट पा .३ व 
४ खाजगीकरणाने चाल वणे हे काम मे. ी वनय इं जिनय रंग स हसेस ा.िल. यांचेमाफत 
करणेत येत आहे. या कामाक रता एक म हना (०५/०३/२०१९ पयत) मुदत वाढ या 
कालावधीसाठ  व तसेच मा.आयु  सो. यांचे कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, 

द.२८/०६/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत िनयु  केले या 
कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मं ालय, मुंबई यांचे कड ल 
दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन अदा करणे बाबत कमान 
वेतन काय़दा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या 
सुमारे र. .३०,००,०००/- (सुधा रत एकूण र. .१,६९,१३,२००/- - र. .१,३९,१३,२००/- = 
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र. .३०,००,०००/-) चे वाढ व 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 - ४३५३      वषय मांक – २३ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.अित. आयु  (२) यांचे प  .पअक/१/का व/४३/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 
      मा.अित. आयु  (२) यांनी िशफारस केले माण े– 
      पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV3/1-2018-19 अ वये कासारवाड  ४० 
द.ल.िल. मैलाशु द करण क  ट पा-२ चे चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे. लोबल 
इन हायरोज यांचेकडुन िन.र. .२,६३,५५,४५६/- (अ र  र. .दोन कोट  ेस  लाख पंचाव न 
हजार चारशे छ प न फ ) पे ा -१४.००% कमी या दराने र. .२,२६,६५,६९२/- पयत काम क न 
घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या 
अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 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 - ४३५४      वषय मांक – २४ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/६/का व/८९/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 
      मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध लॅ प सा ह य खरेद बाबत ऑनलाईन  
िस द केले या ई िन वदा .21/2018-19 अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 

सदर िन वदेस एकुण चार िन वदा ा  झा या. सदर िन वदे अ वये ा  लघु म िन वदाकार 
मे.पायोिनयर से स यांचे बाब .1 या सा ह याचे लघु म दर र. .18,000/- हे अंदाजप क य दर 
र. .20,000/- या दरापे ा -10% ने कमी आहेत सदर दर व लघु म िन वदाधारक मे.श  
फ सचस ा.िल.यांचे बाब .2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 चे माण ेएकुण 07 बाबी सा ह यांचे ा  
लघु म दर र. .15,87,540/- हे अंदाजप क य दर र. .20,56,600/- पे ा -22.81% ने कमी आहेत. 
या माण ेसदर एकुण 1 ते 8 बाबी व वध लॅ प सा ह यांचे ा  लघु म एकुण दर र. .16,05,540/- 

हे अंदाजप क य दर र. .20,76,600/- (अ र  र. .वीस लाख शहा र हजार सहाशे) पे ा -22.68% 

ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार मे.पायोिनयर से स व 
मे.श  फ सचस ा.िल. यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश 
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िनगत कर यात आलेला अस याने तूतकामी केले या खचाची व सं वदेची माह ती अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४३५५      वषय मांक – २५ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय थाप य 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब /े था/का वज/१२/३७६/२०१८ द.१२/११/२०१८ 

     वषय –  िचंचवड गावठाण व मोरया मं दर प रसर वकास व सुशोिभकरण कामािनिम  
पाहणी दौ-यास मा यता देणेबाबत वषय .२५ चे वषयप  मागे घेणेकामी 
मा.कायकार  अिभयंता यांचे कड ल प  .ब ेका/का व/१२/३२/२०१९      

             द.१२/२/२०१९ अ वये सदरचे वषयप  मागे घेणेस यांना अनुमती देणेत 
                येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४३५६      वषय मांक – २६ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४८९/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची वैद ुव ती यायामशाळा, पंपळे गुरव ह वैदु  समाज बोधन मंडळ,  
             पंपळे गुरव यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .२६ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३५७      वषय मांक – २७ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९८/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची ी.भैरवनाथ यायामशाळा भोसर  यायामशाळा ह छ पती ी िशवाजी  
             त ण िम  मंडळ भोसर  ३९ यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .२७ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - ४३५८      वषय मांक – २८ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४८८/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - म.न.पा.ची कै.आनंदाराव लांडगे यायामशाळा  धावडे व ती भोसर  ह   
             यायामशाळा िस दे र युवा ांती िम  मंडळ भोसर  ३९ यांना मुदतवाढ  
             देणबेाबत.  

वषय .२८ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३५९      वषय मांक – २९ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा.राज  गावडे               अनमुोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४८७/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची कचदेव िसताराम ल ढे वट भ ट  यायामशाळा, भोसर  ह ल ढे तालीम   
             िम  मंडळ ल ढे आळ  भोसर  यांना मुदतवाढ देणबेाबत.  

वषय .२९ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३६०      वषय मांक – ३० 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९५/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची बालभवन यायामशाळा  खराळवाड  ह सदानंद त ण िम  मंडळ   
             बजरंगनगर पंपर  यानंा मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .३० चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३६१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९४/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची कै.संजय काळे हे थ लब िनगड  ह यायामशाळा सं ाम पोटस   
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             लब, से.नं.२८, ािधकरण यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .३१ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३६२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९३/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची संभाजीनगर यायामशाळा, संभाजीनगर िचंचवड ह साई शारदा म हला   
             बचत गट, िचंचवड यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .३२ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३६३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९२/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची पंपर  कॅ प यायामशाळा, पंपर  ह सुपर िम  मंडळ पंपर  कॅ प     
             यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .३३ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३६४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९१/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची मुंजाबा चौक यायामशाळा, पंपळे सौदागर ह गणेश िम  मंडळ,  
              पंपळे  सौदागर यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .३४ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - ४३६५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९०/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची शेवंताबाई साधु कािशद यायामशाळा, पंपळे गुरव ह वामी समथ  
             ववेकानंद िम  मंडळ यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .३५ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३६६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९७/२०१८ द.१४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची मासुळकर कॉलनी यायाम शाळा पंपर  ह  यायामशाळा ी छ पती  
             िशवाजी िम  मंडळ मासुळकर कॉलनी पंपर  यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .३६ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३६७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – डा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९६/२०१८ द.२४/१२/२०१८ 

      वषय - मनपाची लांडेवाड  भोसर  यायामशाळा ह  यायामशाळा नव महारा  त ण िम   
              मंडळ लांडेवाड  भोसर  ३९ यांना मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .३७ चा वचार द.१२/०३/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - ४३६८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/८२/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 
      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
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      मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 6) 

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 - ४३६९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/८३/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 
      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1ते 8) 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 - ४३७०      वषय मांक – ४० 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/८४/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 

      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/2/2018-19 अ वये भाग .29  

इं ायणीनगर मधील से. .3 येथील केट ंग रंग चे उव रत थाप य, व ुत व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी (दुसरा ट पा)  मे.लाल दप क शन िन.र. .1,86,37,570/- (अ र  र. .एक कोट  
शहाऐंशी लाख सदोतीस हजार पाचशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,85,61,568/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,85,61,568/- पे ा 4.50%जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 
चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 1.17% ने कमी येत अस याने 

ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .1,93,96,839/- + रॉय ट  चाजस र. .31,802/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .44,200/- = एकुण र. .1,94,72,841/- 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 
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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 - ४३७१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२५४/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/119/2018-19 अ वये ग े ीय 
कायालयांतगत भाग .२४ थेरगाव म ये े नेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती व इतर 
आक मतपणे उ वणार  जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस 
िन.र. .29,99,950/- (अ र  र.र.एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे प नास फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,908/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,908/- पे ा 10.1% कमी हणजेच 
र. .26,96,917/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .26,96,959/- 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 - ४३७२      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – मा हती व तं ान 

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/४/का व/४८/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 
      मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े– 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील बायोमॅ क मशीन देखभाल व दु तीकर ता ई िन वदा 
सूचना .०९/२०१८-१९ िस द क न दर माग वणेत आले होते याम ये मे.पोले टार 
कं सलंट ग ा. िल. यांचे र. .१७,४१,८३४/- लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचे दर 
अंदाजप कय रकमे पे ा २.०५% कमी आहेत यास अंतगत लेखा प र क यांचे 
द.२८/९/२०१८ चे तावा वये वकृत केलेले आहेत मे.पोले टार कं सलंट ग ा. िल. यांचेकडून 
 सन २०१८-१९ साठ  बायोमॅ क मशीन  देखभाल व दु ती कामकाज १ वष कालावधीत 
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करणेकामी र. .१७,४१,८३४/- (अ र  र. .सतरा लाख ए केचाळ स हजार आठशे चौतीस फ ) 
अिधक जी.एस.ट  इत या रकमेचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४३७३      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – मु य लेखा प र ण 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/११५/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 
      मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माण े– 
      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 
मंजुर स मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठरावा सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४३७४      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१०६/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 

      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67-05-2018-19 अ वये नवीन भाग .२७ 
रहाटणी येथे पावसा या पा याचा िनचरा होणे क रता ठक ठकाणी टॉम वाँटर लाईन टाकणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .1,66,15,191/- (अ र  र. .एक कोट  
सहास  लाख पंधरा हजार एकशे ए या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,65,72,193/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,65,72,193/- पे ा 25.12% कमी हणजेच र. .1,24,09,258/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,850/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .26,148/- = एकुण र. .1,24,52,256/- 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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ठराव मांक - ४३७५      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/१८१/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-24-2018-19 अ वये मु य शासक य 
इमारतीची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.अनुष ए टर ाईजेस िन.र. .37,53,040/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख ेप न हजार चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,37,237/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,37,237/- पे ा 19.65% कमी हणजेच र. .30,02,870/- + रॉय ट  चाजस 
र. .353/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,450/- = एकुण र. .30,18,673/- 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 - ४३७६      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – म.सा.भांडार वै क य 

सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/७७/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

      वषय - वाय.सी.एम. णालयातील व न वन आय.सी.यु. वभागाकर ता ECG 12 Lead  

             Machine खरेद बाबत.  
वषय .४६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४३७७      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१०७/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 

      वषय - भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील व वध आर णे वकसीत करणबेाबत. 
वषय .४७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४३७८      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – वै क य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /०१/का व/१७०/२०१९ द.०६/०२/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके  या वै क य व भागांतगत व व ध दवाखाना/ णालयम ये 

तावात नमूद माणे व व ध अिभ नामाची पदे एक  त मानधनावर हंगामी व पात ६ म हने 
कालावधीकर ता भरणेबाबत व जा ह रात िस द करणेबाबत तसेच व भ व यात वेळोवेळ  र  
होणार  सव पदे Walk In Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस 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 - ४३७९      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य अ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/अ-मु य/१८२/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

      मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65-5-2018-19 अ वये भाग.१४ काळभोरनगर, 
मोहननगर येथील व छतागृहांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अँड ट ए टर ाईजेस 
िन.र. .1,25,05,812/- (अ र  र. .एक को ट पंच वस लाख पाच हजार आठशे बारा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,24,64,308/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,24,64,308/- पे ा 22.19% कमी हणजेच 
र. .96,98,478/- + रॉय ट  चाजस र. .16,254/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .25,250/- = एकुण 
र. .97,39,982/- 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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ठराव मांक - ४३८०      वषय मांक – ५० 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ  –  मा.अित. आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१३४/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 

        वषय - साई चौक (जगताप डेअर ) येथील चौकात समतल वतलग बांधण,े व ुत    
               वषयक कामे करण े काश यव था करणेबाबत.  

वषय .५० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३८१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु  (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/२७३/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 

      मा.अित. आयु  (१) यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .26/01/2018-19 अ वये . .28 मधील नािशक 
फाटा ते वाकड या बीआरट एस र यावर गो वद गाडन चौक येथे सबवे बांधणे या कामांतगत 
व ुत वषयक कामे करण ेया कामास तां ीक मा यता व सदरचे काम करणेकामी मे.इले ो 
मॅकेिन स िन.र. .74,31,746/- (अ र  र. . चौ-याह र लाख एकतीस हजार सातशे 
सेहेचाळ स फ ) पे ा 17.17% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 

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

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

 
ठराव मांक - ४३८२      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/१३५/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 
      मा.अित. आयु  (१) यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/32/5/2018-19 अ वये भाग .2 वडाचा 
मळा प रसरातील ता यात आलेले DP र ते वकिसत करणेकामी ( व ुत वषयक काम) मे.शांती 
इले क स िन.र. .88,87,884/- (अ र  र. .अ याऐंशी लाख स याऐंशी हजार आठशे चौ-याऐंशी 
फ ) पे ा 15.78% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .74,85,376/- पयत काम क न 
घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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ि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. 
---------- 

 
ठराव मांक - ४३८३      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/१३३/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 
      मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े– 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ (1 ते 
23) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजरू दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३८४      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – उ ान वभाग 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/१७०/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०१८-१९ अ वये मनपा या उदयान 
वभागास ३ वष कालावधीसाठ  आव यक असणार  खेळणी दरकरार (Rate Contract) प दतीने 
पुर वणे व बस वणकेामी मे.अ रहंत इंड यल कॉ.िल. या ठेकेदारांची िन वदा र. .४,००,००,०००/- 
(अ र  र. . चार कोट  फ ) पे ा ३ट के कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने तीन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .३,८८,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  अठठयाऐंशी लाख  फ ) 
माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न 

घेणेस व य  येणारे खचास मा यता 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 - ४३८५      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – मु य लेखा प र ण 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मुलेप/१/का व/११६/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय .पीएमसी-3003/1490 

. .124/03/न व-22 द.19/4/2007 या शासन आदेशानुसार पुण े महानगरपािलका व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकांचे प रवहन उप माचे वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा 1956 

अ वये पुणे महानगर प रवहन महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन कर यास 
शासनाची मा यता दे यात आली आहे. महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय 

.एनयुआर-2013/ . .338/न व-33 द.18/2/2014 या शासन आदेशा माणे (1) सदहू महापािलका 
प रवहन उप मांतगत बस खरेद वर ल हॅट इ याद  कर व प रवहन उप मातील संचलन तूट 
(Operational Losses) मुळे होणारा खच हा वतः या उ प नातून संबंधीत महापािलकांनी भ न 
काढणे बंधनकारक राह ल. (2) सदर संचलन तूट (Operational Losses) महापािलके या मु य 
लेखापर क यांनी लेखापर ण क न मा णत करणे बंधनकारक राह ल असे शासन िनणयानुसार 
िनदश दलेले आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखापर ण 
वभागामाफत लेखापर ण केले असून यातील ठळक बाबी खालील माण-े 

·        महामंडळाचे सन 2017-18 चे एकूण वासी उ प न     र. .585.26 कोट  

·        महामंडळाचे सन 2017-18 चे एकूण खच                र. .863.14 कोट  

·        ढोबळ संचलन तूट                                   र. .277.88 कोट  

·        असंचिलत उ प न                                    र. .73.26 कोट  

·        एकूण संचलन तूट                                    र. .204.62 कोट     

            याच माण े पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मु य लेखापर ण कायालयाकडून 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळाचे सन 2017-18 या आिथक वषातील र. .204.62 कोट  संचलन 

तूट (Operation Deficit) बाबत केलेला लेखापर ण अहवालाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४३८६      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – लेखा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/४६/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      मा.मु य लेखाप र क यांनी मुलेप/०१/का व/१०३/२०१९ दनांक ०१/०२/२०१९ अ वये 
लेखाप र ण अहवाल सादर केलेला असून सन२०१७-१८ ची संचलन तूट र. .२०४.६२ कोट  
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अस याचे अहवालात मा णत केली आहे. सह यव थापक य संचालक यांचेकड ल पीएमपीएमेल/ 
मुले वअ/७२२० द.१९/०३/२०१८ नुसार एकूण संचलनतूट र. .२०४,६२,१४,६२८/- (अ र  
र. .दोनशे चार कोट  बास  लाख चौदा हजार सहाशे अ ठावीस फ ) मधून ४०% माणे 
र. .८१,८४,८५,८५१/- पैक  संचलनतूट र. .६६,००,००,०००/- कोट  पीएमपीएमएल यांना अदा 
करणेत आली असून उवर त संचलनतूट र. .१५,८४,८५,८५१/- अदा करावयाचे आहेत. सन 
२०१७-१८ म ये देय होणार  संचलनतूट समायोजीत क न उवर त संचलनतूट 
र. .१५,८४,८५,८५१/- (अ र  र. .पंधरा कोट  चौ-याऐंशी लाख पं याऐंशी हजार आठशे एका वन 
फ ) दोन समान ह यात अदा 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 - ४३८७      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – ड े ीय कायालय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांचे प  .ड ेका/३/का व/१०३/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 

      मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांनी िशफारस केले माण े– 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (1 ते 5) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४३८८      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – क े ीय कायालय 

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

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क ेका/आ१५/का व/४३/२०१९ द.०७/०२/२०१९ 
      मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े– 
      व छ भारत अिभयान अंतगत व छ सव ण – २०१९ चे अनुषंगाने कामकाज 

कालमयाद त/तातड चे असलेने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क ेिञय कायालया या 
काय ेञातील सव सावजिनक शौचालय व मुतार  यां या िभंतीवर डजीटल पट ग करणे साठ  
कोटेशन नोट स ०१/२०१८-२०१९ िस द केली असता वर ल माणे ठेकेदारांचे कोटेशन ा  झाले 
आहेत ा  झाले या ठेकेदारांपैक  मे.Can Image Media Tech या ठेकेदार सं थेचे दर र. .७७/- 
ित चौ.फूट  हे इतर ा  झाले या ठेकेदार सं थेपे ा कमी असलेने मे.Can Image Media Tech या 

ठेकेदार सं थेस पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क ेिञय कायालया या काय ेञातील सव 
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सावजिनक शौचालय व मुतार  यां या िभंतीवर डजीटल पट ग करणे कामकाजासाठ चे दर 
वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.०२/०१/२०१९ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली 

आहे. यानुसार मे.Can Image Media Tech या ठेकेदाराने एकुण २५६८ चौ.फूट  या कामासाठ  
र. .७७/- ित चौ.फूट  माणे एकुण र. .१,९७,७३६/- (अ र  र. . एक लाख स या णव हजार 
सातशे छ ीस फ ) दराने काम कामकाज केलेले आहे यानुसार मे.Can Image Media Tech या 
सं थेबरोबर कलम ७३ (ड) नुसार करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ४३८९      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – मा हती व जनसंपक  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं४/का व/३६/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      छ पती िशवाजी महाराज यांचे जीवनावर अधा रत व वध बोधना मक काय म व 

या यानांचे आयोजन भ -श  िश प समूह िनगड  येथे तीन दवस कर यात आले आहे. 
शालेय व ाथ या व वध पधचे आयोजन कर यात आले आहे. तसेच महानगरपािलके या वतीने 
व वध ठकाणी बोधनपर या यानमालेचे आयोजन कर यात येणार आहे. सव उप म 

राब व यासाठ  र. .१८,६०,०००/-(अ र  र. .अठरा लाख साठ हजार फ ) खच अपे त असून 
यास 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 - ४३९०      वषय मांक – ६० 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय  

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/७६/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/05/2018-2019 अ वये पुणे आळंद  

र यावर ल वडमुखवाड  फाटा ते चो वसावाड  फाटा येथे कृषी खा यावर ल ता यात आले या 
जागेवर र ता रंद करण व ना याचे बांधकाम करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .21,66,74,359/- (अ र  र. .एकवीस कोट  सहास  लाख चौ-याह र हजार तीनशे 
एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .20,76,92,439/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .20,76,92,439/- पे ा 5.50% कमी  असा दर कमी क न दे यात आला असून यानुसार ा  
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िन वदा दर 5.50% कमी दराची सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 7.18% ने कमी येत अस याने िन वदा दरापे ा िन वदा 5.50% कमी दराने हणजेच 

र. .19,62,69,355/- + रॉय ट  चाजस र. .66,36,320/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,45,600/- = 

एकुण र. .20,52,51,275/- 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 माण ेकायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ४३९१      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/७९/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/07/2018-2019 अ वये जु या हॅर स जची 
दु ती करणेकामी मे.ट .ए ड.ट .इ ा िलिमटेड िन.र. .1,86,33,513/- (अ र  र. .एक कोट  
शहाऐंशी लाख तेह ीस हजार पाचशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,85,61,341/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,85,61,341/- पे ा 24.50% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 9.57% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .2,31,08,870/- + रॉय ट  चाजस र. .44,872/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .27,300/- = एकुण र. .2,31,81,042/- 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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ठराव मांक - ४३९२      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/७८/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/02/2018-2019 अ वये ा जमा 31 या 
र यावर ल भूमकर चौक ते मनपा ह पयत या र यावर ल स.नं.83 येथील जागा मनपा या 
ता यात आ याने तेथे र ता ं द करण करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .2,33,84,823/- (अ र  
र. .दोन कोट  तेह ीस लाख चौ-याऐंशी हजार आठशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,27,98,467/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,27,98,467/- पे ा 12.88% कमी  असा दर कमी क न दे यात 
आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 12.88% कमी दराची सन 2018-19 चे 
एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 13.91% ने कमी येत अस याने िन वदा 
दरापे ा िन वदा 12.88% कमी दराने हणजेच र. .1,98,62,024/- + रॉय ट  चाजस 

र. .4,97,156/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .89,200/- = एकुण र. .2,04,48,380/- 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 यांचे बरोबर 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 - ४३९३      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – थाप य मु यालय  

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/७७/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/03/2018-2019 अ वये सांगवी कवळे 
र यावर ल साई चौक (जगताप डेअर ) ते पुनावळे चौक पयत या र यावर ल ाम वॉटर 
लाईन र याकडेला फुटपाथ लगत टाकणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .15,94,54,406/- 

(अ र  र. .पंधरा कोट  चौ-या नव लाख चोप न हजार चारशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .15,92,24,168/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .15,92,24,168/- पे ा 5.00% कमी  असा दर कमी 
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क न दे यात आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 5.00% कमी दराची सन 2018-19 चे 

एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.17% ने कमी येत अस याने िन वदा 
दरापे ा िन वदा 5.00% कमी दराने हणजेच र. .15,12,62,960/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,26,738/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,03,500/- = एकुण र. .15,14,93,198/- 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 - ४३९४      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनमुोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ –  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/४११/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३६/२०१८-१९ अ वये भाग .१७ म ये 
िचंतामणी चौकापासून गु मैया शाळेपयत आव यक या डझाईन माणे ड .आय.पाईपलाईन टाकणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणकेामी मे.र वं  क शन िन वदा र. .४३,८५,०७१/- (अ र  
र. . ेचाळ स लाख पं याऐंशी हजार ए काह र फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
र कम वगळून र. .४३,८५,०७१/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४३,८५,०७१/- पे ा २०.०६% कमी हणजेच र. .३५,०५,४२५/- + 
रॉय ट ची र. .०/-, मटेर अल टे टंग चाजस    र. .०/- = एकूण र. .३५,०५,४२५/- 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 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक 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. 
---------- 
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ठराव मांक - ४३९५      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४१८/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या पाणीपरुवठा वभागा या िन. .११/५/२०१८-१९ अ वये से. .२३ िनगड  येथील 
जलशु करण क  ट पा .१, २, ३ व ४ ची थाप य वषयक कामे करणे व इतर देखभाल 
दु तीची कामे करणकेामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र. .६१,०९,७३२/- (अ र  र. .एकस  लाख 
नऊ हजार सातशे ब ीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा 
र. .६०,९०,६७७/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून  र. .६०,९०,६७७/- पे ा २८.००% कमी हणजेच र. .४३,८५,२८७/- + रॉय ट ची 
र. .१९,०५५/- मटेर अल टे टंग चाजस र कम .०/- = एकूण र. .४४,०४,३४२/- 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 - ४३९६      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४१६/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/३७/२०१८-१९ अ वये भाग .२४ येथील 
काळेवाड  पुलापासून भाटनगर एस.ट .पी. लँ ट पयत १८ मी. ं द र ता वकिसत करणेकामी 
(अंतगत पाणी पुरवठा वभागाचे पाईपलाईनचे काम) मे.बजरंगबली क शन िन वदा 
र. .१,१४,६८,४१०/- (अ र  र. .एक कोट  चौदा लाख अडुस  हजार चारशे दहा फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून िन वदा र. .१,१४,६६,२९०/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१,१४,६६,२९०/- पे ा 
१२.२७% कमी हणजेच र. .१,००,५९,३७६/- + रॉय ट ची र. .२,१२०/-, मटेर अल टे टंग 
चाजस र. .०/- = एकूण र. .१,००,६१,४९६/- 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 
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भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या ि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 - ४३९७      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४१७/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
      मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .११/११/२०१८-१९ अ वये जलशु करण क  
से. .२३ येथील उव रत भाग वकिसत करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र. .५०,०४,४७१/- 
(अ र  र. .प नास लाख चार हजार चारशे ए काह र फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 
चाजस वगळून र. .४९,३२,१४३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४९,३२,१४३/- पे ा ३०.००% कमी हणजेच र. .३४,५२,५००/- + 
रॉय ट ची र. .२४,०२८/-, मटेर अल टे टंग चाजस र. .४८,३००/- = एकूण र. .३५,२४,८२८/- 
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 मटेर यल या ि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 - ४३९८      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – जलिन:सारण  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/२६३/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 

      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ११) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
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या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ४३९९                               वषय मांक – ६९ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ –  मा.सहा आयु  यांचे प  .मभा/५/का व/१५७/२०१९ द.०२/०२/२०१९ 
        मा.सहा आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध वभागांकड ल कॅनन कंपनीचे  ंटरसाठ  आव यक 
Genuine Toner/Cartridge, Drum Unit खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus 
वर ऑनलाईन Bid Number-GEM/2018/B/126743 व Bid Number - GEM/2018/B/127499 अ वये 
दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन  बडरकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  
दरप काम ये मे.ओम िस ट म, पुण-े१६ यांचे टोनर (कॅनन मेक) एकूण अकरा बाबींसाठ  (एकूण 
२५१ नग) सा ह याचे दर एकूण र. .१५,३१,०८०/- लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमे पे ा २०.६२% ने कमी आहे. तूतकामी ा  झालेले दर वकारणेत 
आलेले असून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४००                               वषय मांक – ७० 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/४/का व/१०२/२०१९ द.०८/०१/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपाचे आरो य वभागास आव यक साफसफाई सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. . 
26/2018-19 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील 
1. मे.िशवसमथ एंटर ायजेस यांचे एकुण बाबी 11 साठ  एकुण र. .19,27,001/- 2. मे.पी.शेषा  एँड 
कंपनी यांचे एकुण बाबी 06 साठ  एकुण र. .3,91,491/-, 3. मे.रेखा इं जिनअर ंग व स यांचे एकुण 

बाबी 08 साठ  एकुण र. .17,28,807/-, 4. मे.आ ा ॉपट ज यांचे एकुण बाबी 04 साठ  एकुण 
र. .66,477/- 5. मे िस द  कॉपीअस अँड टुडंट क झुमर टोअर यांचे एकुण बाबी 04 साठ  एकुण 
र. .98,110/- व 6. मे शुभम उ ोग यांचे एकुण बाबी 09 साठ  एकुण र. .6,04,008/- असे एकुण 
र. .48,15,894/- (अ र  र. .अठठेचाळ स लाख पंधरा हजार आठशे चौ-या णव फ ) दर ा  
झाले असुन ा  दर हे अंदाजप क य दर र. .64,92,323/- पे ा 25.82 ट केने कमी आहेत. सदरचे 
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दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

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

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक - ४४०१                               वषय मांक – ७१ 
दनांक – १२/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव – 
      द.१९/२/२०१९ रोजी िशवजयंती िनिम  कायालयास सु ट  अस याने व द.२०/२/२०१९ 
रोजी मा.महापािलका सभा अस याने द.१९/२/२०१९ ची मा. थायी सिमती सभा द.२१/२/२०१९ 
रोजी द.ु२.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४४०२                               वषय मांक – ७२ 
दनांक – १२/०२/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.राज  गावडे, मा. वकास डोळस यांचा ताव – 
       पंपर  िचंचवड शहरातील अ त वातील व िनयो जत १८.०० मी. २४.०० मी, ३०.०० मी 
व ६०.०० मी. ं द र ते प रपुण वकिसत करणे या अिभयाना अंतगत त  स लागारां या 
नेमणुक बाबत जा हर कटन देशातील व रा यातीस वृ प ात िस द क न ा  तावां पैक  
पा ता व अहता ा  स लागारांची मनपा चे र ते प रपुण वकिसत करणे या अिभयाना या 
पॅनेल वर तावात नमूद माणे मा. थायी सिमती ठराव .३५७७ वषय .१६ द.५/११/२०१८ 
अ वये मा यता िमळाली आहे सदर पॅनेलवर नेमणूक होणेसाठ  मे.िश पी आ कटे ट एंड लानस 
यांची पा ता व अहता ल ात घेता व यांनी मनपात या पूव  केले या कामाचा अनुभव ल ात 

घेता मे.िश पी आ कटे ट एंड लानस यांची यापुव  ठराव .३५७७ अ वये झाले या ठरावानुसार 
या सोबत या तावात नमूद के या माणे मनपाचे र ते प रपुण वकिसत करणे या 

अिभयांना या पॅनेलवर नेमणूक करणेस 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 - ४४०३                               वषय मांक – ७३ 
दनांक – १२/०२/२०१९      

सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.क णा िचंचवडे, मा.यशोदा बोईनवाड यांचा 
       मा. थायी सिमती ठराव .३६८४ द.२७/११/२०१८ म ये तुत वषयातील कामासाठ  
मे.जयगणेश एंटर ाईजेस यांचेकडून अित र  एक टपर वाहन दोन खेपा करणेसाठ  
द.०१/०४/२०१८ पयत या ऐवजी तुत वषयातील कामासाठ  मे.जयगणेश एंटर ाईजेस 
यांचेकडून अित र  एक टपर वाहन दोन खेपा करणेसाठ  द.३१/१२/२०१८ पयत हा मजकूर 
सिम व  कर याची दु ती 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 - ४४०४                               वषय मांक – ७४ 
दनांक – १२/०२/२०१९      

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

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.अिमत गावडे यांचा ताव – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कायशाळा वभागाकड ल िन वदा .२/१५-१६ (ड गट) 
र. .२.८५.००.०००/- (तीन वषासाठ ) ५% कमी दराची असून मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.१२३४७ द.०१/०९/२०१५ अ वये मंजूर  दलेली आहे.  या कामासाठ  र. .२,९२,३५,८८७/- 

इतका खच झालेला आहे.  वकृत रकमेपे ा र. .२१,६०,८८७/- (अ र  र. .एकवीस लाख साठ 
हजार आठशे स याऐंशी फ ) जादा खच झालेला आहे.  तर  वाढ व 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 - ४४०५                               वषय मांक – ७५ 
दनांक – १२/०२/२०१९      

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

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव – 
       सन २०१८-१९ साठ  नागरव ती वकास योजना वभागाकर ता ५ - इतर क याणकार  
योजना या लेखािशषातगत असले या १) खाजगी शाळेतील इ.१० वी १२ वी या व ा याना ९०%  
पे ा जा त गुण िमळाले या व ा याना िश यव ी या उपलेखािशषातील िश लक रा हले या 
रकमेतून आव यक ती र कम म हला व बालक याण योजनेतील "पं डत दनदयाळ उपा याय - 
म हलांसाठ  ान कौश यवाढ काय म" या उपलेखािशषावर सन २०१८-१९ सालासाठ या "पं डत 
दनदयाळ उपा याय म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म" या योजनेसाठ या खचासाठ  वग 
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कर यास 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 - ४४०६                               वषय मांक – ७६ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/११३/२०१९, द.१२/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

       घनकचरा यव थापना अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य 
कायालयाकड ल Request For Proposal (R.F.P) ई-िन.नो. .१०/२०१७-१८ (द ण भाग) यासाठ  
ए.जी. ए वायरो इ ा ोजे टस ्  ा.िल. यासं थेचे व िन.नो. .११/२०१७-१८ (उ र भाग) यासाठ  
बी. ह .जी. इं डयािल. या सं थेचे दर वकृत करणेस मा. थायी सिमती ठराव .२२७८ व 
२२७९ द.२१/०२/२०१८ व ठराव .२३८६ व २३८५ द.२८/०२/२०१८ अ वये मा यता दलेली 
होती. या कामासाठ  सदर दो ह ं सं थांचे करारनामे द.२८/०२/२०१८ रोजी सील करणेत आलेले 
होते. तथापी मा. थायी सिमती ठराव .२५५१ व ठराव .२५५२ द.११/०४/२०१८ अ वये या 
दो ह ं कामां या िन वदा र  क न महापािलके या ८ ेञीय कायालयानुसार ८ फेर िन वदा 
काढ यास मा यता दलेली होती. यानंतर ठराव .२६२६ द.०२/०५/२०१८ अ वये ठराव 
.२५५१ व २५५२ द.११/०४/२०१८ मधील महापािलके या ८ ेञीय कायालयां माणे ८ फेर 

िन वदा काढ यास मा यता दलेली होती. याम ये दु ती क न कचरा गोळा करणे व वाहतूक 
करणे या कामासाठ  १) अ व फ ेञीय कायालय २) ब व ड ेञीय कायालय ३) क व इ ेञीय 
कायालय ४) ग व ह ेञीय कायालय या माणे ४ फेरिन वदा काढ यास मा यता दे यात आलेली 
होती. या अनुषंगाने आरो य मु य कायालायामाफत १) िन.नो. .०५/०१ /२०१८-१९ (अ व फ 
ेञीय कायालय) २) िन.नो. .०५/०२/२०१८-१९ (ब व ड ेञीय कायालय) 

३)िन.नो. .०५/०३/२०१८-१९ (क व इ ेञीय कायालय) ४)िन.नो. .०५/०४/२०१८-१९ (ग व ह 
ेञीय कायालय) या माणे ४ कामांची िन वदा महारा  शासनाचे वेबसाईटवर द.१७/०९/२०१८ 

रोजी िस द करणेत आलेली होती. सदर िन वदा भरणेचा कालावधी संपु ात आलेनंतर 
द.१४/११/२०१८ रोजी सदर िन वदांचे प हले पाक ट (तांिञक िलफाफा) उघड यात आलेले 
आहे. दर यान पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या काय ेञातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 
मोशी कचरा डेपो पयत वाहतूक करणे िन.नो. .१०/२०१७-१८ (द ण भाग) या िन वदेक रता 
मा.उ च यायालय, मुंबई येथे द.०६/१२/२०१८ रोजी AG Enviro Infra Projects Pvt. Ltd. यांनी 
रट पट शन दाखल केलेली होती. मा.उ च यायालयाने द.०६/१२/२०१८ रोजीचे आदेशा वये 
िन.नो. .०५/०१ ते०४/२०१८-१९ या िन वदांचे Commercial Bid उघड यात येव ूनयेत असे आदेश 
दलेले होते. यानंतर सदर रट पट शन .१३८२०/२०१८ म ये मा.उ च यायालय, मुंबई यांनी 
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द.०६/०२/२०१९ रोजी खालील माणे िनकाल दलेला आहे. 

“In the result, for the aforesaid discussion, we areinclined to allow this writ petition and quash 
and set aside thedecision taken by the Commissioner on 31.10.2018 and issuedirection to the 
respondent to implement the concluded contract executed with the petitioners on 28.02.2018 
infurtherance the Resolution No.3313 passed by the StandingCommittee”  
मा.उ च यायालयाचे आदेश थायी सिमती समोर अवलोकनाथ सादर कर यात येत आहेत. 
मा.उ च यायालयाचे िनदशानुसार कायवाह  करावयाची झा यास खालील मु ांबाबत प ता 
होणे आव यक आहे. 
१)  मा.उ च यायालयाचे आदेश हे मे.ए.जी.ए वायरो यांनी दाखल केले या रट पट शन 
.१३८२० /२०१८ या अनुषंगाने द.२८/०२/२०१८ रोजीचा सील करारनामा व द.०९/१०/२०१८ 

रोजी या मा. थायी सिमती या ठरावानुसार कायवाह  कर यासंदभात आहेत. तथापी दोन 
वेगवेग या िन वदांनुसार द.२८/०२/२०१८रोजी मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांचेबरोबर करारनामा 
कर यात आलेला असून मा. थायी सिमती या ठराव .३३१३ द.०९/१०/२०१८ नुसार 
मे.बी. ह .जी.इं डया िल. यांना देखील कमी क न दले या दरानसुार काम कर यास मा. थायी 
सिमतीने मा यता दलेली आहे. मे. बी. ह .जी इं डया िल. यांनी नवीन िन वदा येत सहभाग 
घेतला असला तर  सदर िन वदा कायवाह  पुण झालेली नाह . यापुव या िन वदा या मुंबई – पुणे 
र यापासून शहराचे उ र व द ण असे दोन भागात काढ यात आले या अस याने 
मे.ए.जी.ए वायरो यांना द ण भागाचे काम द यास न याने काढ यात आले या चार ह  
िन वदांनुसार पुढ ल कायवाह  करणे तांिञक या श य होणार नाह . सबब या चार ह  
िन वदा र  करा या लागतील व उव रत उ र भागाकर ता फेरिन वदा मागवा या लागतील. कायदा 
वभागाने दले या अिभ ायानुसार मा.उ च यायालयाने मे.ए.जी.ए वायरो यांचे बाबतीत जे 
याियकत व प  केलेले आहे. यानुसार मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांना देखील लागू करणेस 

हरकत नाह . तर  उव रत उ र भागाकर ता फेर िन वदा मागवावी क  मा.उ च यायालया या 
मे.ए.जी. ए वायरो यांचे करणात दले या आदेशानुसार मे.बी. ह .जी.इं डया िल. यांचेकडून 
थायी सिमती ठरावानुसार अमंलबजावणी करावी याबाबत िनणय होणे आव यक आहे.  

२) मुळ िन वदेम ये ठेकेदाराने कचरा वग करण क न कंपो ट ंग ोसेिसंग बाबत जनजागृती 
करणे व याअनुषंगाने कमी होणा-या कच-याचे माणात ठेकेदारास Incentive देय होता. तथापी 
मा. थायी सिमती या ठराव .३३१३ व ३३१४ द.०९/१०/२०१८ अ वये जनजागृतीची 
(Awareness) बाब िन वदेतून र  कर यात आलेली आहे. व Incentive हा मु ा कायम ठेव यात 
आलेला आहे. तथापी अशा वेळ  महापािलकेस अ य एज सीमाफत जनजागृतीचे काम करावे 
लागेल व प रणामी कमी होणा-या कच-यामुळे Incentive चा फायदा ठेकेदारास होणार आहे. सबब, 

ठेकेदारास Incentive ावयाचा झा यास Awareness देखील ठेकेदारानेच करणे आव यक राह ल 

अथवा Incentive चा मु ा देखील वगळावा लागेल व सदर बाब ठेकेदारांची सहमती घेऊन करावी 
लागेल. 
३)  मा.उ च यायालयाने दले या आदेशानुसार उपरो  मु ा .१ व २ नुसार पुढ ल कायवाह  
करावी अथवा मा.उ च यायालयाचे िनकालाबाबत मा.सव च यायालयात अ पल दाखल करावे 
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याबाबत िनणय घेणे आव यक आहे. उपरो  मु ा .१, २ व ३ बाबत िनणय घेणेची मा. आयु  
यांची मागणी वचारात घेता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व मोशी कचरा डेपो पयत वाहतूक करणे कामाक रता दाखल झाले या Write 

Petition No.13820/2018 क रता मा.उ च यायालय, मुंबई यांनी दले या िनकालाचे अनुषंगाने 
मा.उ च यायालय यांनी, मा. थायी सिमतीने दनांक ०९/१०/२०१८ रोजी पा रत केलेले ठराव 
कायम ठेवत दनांक ०६/०२/२०१९ रोजी िनकाल दलेला असून याम ये  मे.ए.जी.ए वायरो 
यांनाच काम दे याचे नमुद केले आहे. शहरातील कच-याची सम या तसेच दैनं दन व छता 
वषयक कामाची गरज वचारात घेवून खालील माणे उपसूचना ता वत करणेत येत आहे. 
१.  मे.ए.जी.ए वायरो यांनी दाखल केले या Write Petition No.13820/2018  यावर यायालयाने 
िनकाल दला असून मे.ए.जी.ए वायरो यांनाच काम दे याचे नमुद केले आहे. मे.ए.जी.ए वायरो 
यांना शहरा या द ण भागातील काम दे यास मा यता दे यात आली असून यांचे बाबतीत 
यायालयाने िनणय दला आहे. तथापी शहरा या सवच भागातील व छ ा वषयक कामे 

सावजिनक आरो या या ीने ाधा याने होणे गरजेचे अस याने व शहरा या  उ र भागातील 
काम मे.बी. ह .जी इं डया यांना देणेबाबत यापुव च मा. थायी सिमतीने मा यता दली अस याने 
यांना ह  कामाचे आदेश दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

२. मुळ िन वदे मधील (Awareness) जनजागृती हा मु ा वगळ यात आलेला अस याने 
याकर ता दे यात येणारा Incentive हा ह  मु ा वगळ यात मा यता देणेत येत आहे. 

३. तुत करणी मा.उ च यायालयाने दले या आदेशाची अंमलबजावणी कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. मा  अंमलबजावणी करताना मा. यायालयाचे आदेशाचा कोणताह  अवमान 
होणार नाह  याची काळजी यावी. 

नवीन िन वदेम ये कती दर कमी येवू शकतात याबाबत अनुमान काढणे श य नाह . 
मा.सव च यायालयात अ पल दाखल केले तर याचा िनकाल ये यास कती कालावधी लागेल हे 
सांगता येत नाह . अगोदरच २ वषापासून िन वदा या सु  आहे. कचरा वाहतूक ची वाहने 
अ यंत जूनी झालेली आहेत. यामुळे कचरा गोळा करणे व वाहतूक वर प रणाम होऊन शहरातील 
अनारो यकारक प र थती िनमाण होत आहे. उपरो  नमूद सव बाबींचा वचार करता मा.उ च 
यायालयाचे िनणयानुसार शासनाने वर त पुढ ल यो य ती 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 - ४४०७                               वषय मांक – ७७ 
दनांक – १२/०२/२०१९     वभाग – ब े ीय थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका  आयु  यांचे प  .ब े/ था/का वज/१२/३१/२०१९ द.१२/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े य कायालया अंतगत भाग मांक १८ 
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िचंचवडगाव प रसराम ये ऐितहािसक या वकिसत करणेचे ीने आ ा व लखनौ या 
शहरांम ये केले या सुशोिभकरणा या कामाची पाहणी करणेसाठ  पदािधका-यांसाठ  आव यक 
असलेली र. .१,४६,२६०/- इतका खच पान .५१ व ५२ अनु .२४, स मािनय सद यांचा अ यास 
दौ-याक रता (वेगवेग या वभागाकडून होणारा खच खच  टाक याक रता एक त तरतूद) या 
लेखािशषामधून व अिधका-यांसाठ  र. . १,१७,००८/- य  खचाची र कम पान .७८ व ७९ अनु 

.२, ब े य कायालय, थाप य वभागाचे वासभ ा या लेखािशषामधून असा एक त िमळून 
र. .२,६३,२६८/- (अ र  र. .दोन लाख ेस  हजार दोनशे अडुस  फ ) इत या र कमेचा 
धनादेश ी. शांत पाट ल, कायकार  अिभयंता यांचे नावे देणेस व सदरचे दौ-याचे य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण े कायवाह  

करणेत यावी. 
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/३०३/२०१९ 

दनांक – १३/०२/२०१९ 

                                                           
                                      (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                            नगरसिचव   

                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडेपुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . व.मुका/८/का व/२५९/२०१९ द.४/२/२०१९ वषय .१९ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/१०३/२०१९ द.४/२/२०१९ वषय .२० चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/८२/२०१९ द.६/२/२०१९ वषय .३८ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/८३/२०१९ द.६/२/२०१९ वषय .३९ चे लगत) 
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( . वमुका/५/का व/१३३/२०१९ द.७/२/२०१९ वषय .५३ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/१०३/२०१९ द.७/२/२०१९ वषय .५७ चे लगत) 
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( .जिन/२/का व/२६३/२०१९ द.८/२/२०१९ वषय .६८ चे लगत) 

 


