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

कायप का मांक – ३५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १५/११/२०१७               वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक १५/११/२०१७ रोजी दुपार  २.०० 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.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डव े
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे  
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना, मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.दुधेकर, मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.बहुरे,मा.राऊत,मा.दांगट
-सहा यक आयु ,मा.पवार- .कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल-
ाचाय,औ ोिगक िश ण क ,मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ),मा.पोमण-मु य 

मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.थोरात, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे,मा.जंुधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड, 
मा.भोसले,मा.मोरे,मा.पाट ल,मा.घुब,ेमा.देशमुख-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार  
हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े  

------------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले –  
 

वषय मांक ३२) िन वदा .०७/२०१७-१८ Appointment of Principal Consu;tant for 
Setting-up & Managing the City Transformation Office aimed at 
driving Key City Development Projects for Pimpri-Chinchwad City चे 
अनुषंगाने कामकाज क न घेणेसाठ  स लागार सं थेची नेमणूक 
करणेबाबत... 

वषय मांक ३३) तुप क स टंट यांची नेमणूक करणेबाबत – मा.उ म कदळे, मा.कैलास 
बारणे यांचा ताव... 

वषय मांक ३४) पंपर  िचंचवड ह मधील अंशदायी योजनेअंतगत णालयांची याद  
तयार क न वै क य सु वधा उपल ध क न देणेबाबत-मा.िनमला कुटे, 
मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 

वषय मांक ३५) . .२१ दळवीनगर येथे वरंगुळा क  बांधणे या कामासाठ  
वा तु वशारद नेमणूक करणेबाबत – मा.माधुर  कुलकण , मा.कोमल 
मेवानी यांचा ताव... 

वषय मांक ३६) . .७ च-होली मु य र ता दाभाडे व ती ते इं ायणी नद पयतचा ४५ 
मी. ं द र ता सी.ड . वक सह वकास आराख यानुसार वकिसत 
आराख यानुसार वकिसत करणेबाबत – मा.िनमला कुटे, मा.कोमल 
मेवानी यांचा ताव... 

वषय मांक ३७) . .६ डुडुळगाव गट नं.१८ व २४ मी. वकास आराख यातील मोशी 
आळंद  र ता माऊली नगर ते पुणे आळंद  र ता वकसीत करणेबाबत 
– मा.िनमला कुटे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 

वषय मांक ३८) डांगे चौक थेरगाव येथे दुमजली उ डाणपूल बांधणेकामी क प 
यव थापन स लागार यांची नेमणूक करणेबाबत – मा.उषा मंुढे, 
मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 

वषय मांक ३९) मनपाचे कत  महा व ालय इमारतीचा दुसरा मजला भा याने देणेबाबत 
– मा.उषा मंुढे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ४०) पंपळे गुरव भाग .५७ येथील दापोड  पुल ते तुळजाभवानी मंद र ते 
सृ ी चौकापयतचा १८.०० मी. ं द र याचे अ यावत प तीने 
नुतनीकरण करणे या कामाकर ता स लागार नेमणुक बाबत – मा.उषा 
मंुढे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ४१) मे. तुप क स टंट यांची नेमणूक करणेबाबत – मा.मोरे र भ डवे, 
मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ४२) मे. तुप क स टंट यांची नेमणूक करणेबाबत-मा.मोरे र भ डवे, मा.उ म 
कदळे यांचा ताव... 
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वषय मांक ४३) सेवा संपु ात आण याची कारवाई मागे घेणेबाबत-मा.आशा धायगुडे-

शडगे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
--------- 

(उ कृ  आिथक िनयोजन क न महापािलके या गंगाजळ त ६५ कोट  पयांची भर घात याब ल 
मा.सभापती व सव थायी सिमती सद यांचे वतीने मा.आयु  ी. ावण ह डकर आ ण 
मा.मु यलेखापाल ी.राजेश लांडे यांचा पु पगु छ देवून मा. थायी सिमती या वतीने स कार 
कर यात आला.)  

--------- 
ठराव मांक – १२७७      वषय मांक – १ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग–नागरव ती वकास योजना  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ –१) मा.सागर गवळ , मा.शैल  मोरे यांचा ताव- 
२) मा.शहर सुधारणा सिमती, ठराव मांक २८, दनांक ३१/१०/२०१७ अ वये,  

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल  

 मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत िश णांचे आयोजन कर यास व याक रता  
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत... 

वषय मांक १ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- १) लेखािशष उपल ध नस याने आ ण नवीन काम थेट प तीने देता येणार नाह . हणून 

व. .१ फेटाळ यात येत आहे.  
२) िन तपणे मागासवग य पु षांसाठ  योजना आण या पाह जेत. द.२० नो हबर रोजी  
होणा-या मा.महापािलका सभेत लेखािशष ओपन करणेकामी मा.प नेते यां या िनदशनास 
आणून देऊन यानुसार लेखािशष ओपन क न यावे आ ण िन वदा या राबवावी.  

---------- 
ठराव मांक – १२७८      वषय मांक – २ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९९५२/२०१७ द.६/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 सह शहर अिभयंता, BSUP क प वभाग यांनी द.१३/१०/२०१७ चे तावा वये 
सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात थम ाधा याने करावया या वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद 
ठेवणेत आली अस याने, यातील चालू कामांसाठ  तरतुद  म ये वाढ करणे आव यक आहे. 
तसेच जी कामे दु यम ाधा याने करावयाची आहेत अशा कामांसाठ  अपु-या तरतुद  कर यात 
आले या आहेत. हणून वभागाअंतगत र. .९,००,०००/- भांडवली वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२७९      वषय मांक – ३ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९९५३/२०१७ द.६/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 शहर अिभयंता फ े य कायालय यांनी  द.०४/१०/२०१७ चे तावा वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-२०१८ या  अंदाजप काम ये फ े य कायालयाकड ल 
थाप य वषयक कामांना तरतूद कमी पडत अस याने तरतूद र कम   पये ४२,०१,६६०/-  

वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १२८०      वषय मांक – ४ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./४/का व/७१६/२०१७ द.०३/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स . 
३/२०१४-१५ िस द क न मनपाचे अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या काय े ातील 
र ते/गटस साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था/बेरोजगारां या सहकार  
सेवासं था/मजूर सहकार  सं था यांचेकडून कमान वेतन दराने कामगार उपल ध करणे या 
कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  िन वदा माग व यात आ या हो या. सदर कामासाठ  ा  ८७ 
िन वदाधारकांपैक  पा  ठरले या ६८ सं थाना अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या काय े ातील 
र ते/गटस साफसफाई करणेसाठ  एकूण ९२५ कामगार कमान वेतन दराने पुर वणेस मा यता 
दली असुन सदर कामाची मुदत द.३१/३/२०१७ रोजी संपली आहे. सदर कामाची न वन 
िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ िस द केली असुन यास (१) पं.िचं.शहर वंयरोजगार सेवा 
सह सं थांचे फेडरेशन मया. व (२) ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सेवा सह. सं था 
मयाद त यांनी मे.मुबई हायकोटात यािचका दाखल केली अस याने द.१/८/२०१७ पासुन 

द.३०/९/२०१७ पयतचे मुदतवाढ चे कामास मा. थायी सिमती ठराव मांक ९३१ 
द.१३/९/२०१७ अ वये मा यता दली आहे. मे.मुबई हायकोटात यािचकेची पुढ ल सुनावणी 
द.२/११/२०१७ रोजी आहे. यापुव या मे.कोटाचे आदेशानुसार िन वदा कायवाह  सु  ठेवावी 
तथा प मे.कोटाचा आदेश िमळाले िशवाय कामाचा अंितम आदेश देवु नये असे नमुद केले आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील र ते, गटस यांची दैनं दन साफसफाई होणे 
नाग रकांच े आरो याशी संबंधीत असुन सदर साफसफाई न झा यास नाग रकांचे आरो यावर 
वपर त पर णाम हो याची श यता नाकारता येत नाह . सबब सदरचे काम बंद करणे उिचत 

होणार नाह . सबब स थतीत कायरत असले या ६४ ( वंयरोजगार/बेरोजगार) सं थाकडून ६ 
े ीय कायालयाचे काय े ातील र त/ेगटस साफसफाईसाठ  कायरत असले या तावा  
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सोबतचे प  - अ म ये नमुद ९२५ कामगारांना दनांक १/१०/२०१७ पासून ३ म हने अथवा 
मे. मंुबई हायकोटाचा आदेश झालेनंतर नवीन सं थांना नेमणुक आदेश देईपयत यापैक  थम 
होईल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ घेणे आव यक अस याने कामगार क याण वभागाने 
द.२६/०९/२०१७ चे आदेशा वये द.१/७/२०१७ पासुन सफाई कामगारांचा कमान वेतन दर 
र. .१६,६०९.३४ कळ वला आहे. यानुसार ९२५ कामगारांचा मािसक खच र. . १,५३,६३,६४०/- 
नुसार ३ म हने कालावधीसाठ  र. .४,६०,९०,९२०/-चे अपे त खचास, यांचेशी मुदतवाढ 
कालावधीचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यास तसेच य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८१      वषय मांक – ५ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./४/का व/७१७/२०१७ द.०३/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागामाफत े ीय कायालय तरावर 
र ते/गटर सफाई कामासाठ  कमान वेतन दराने कामगार पुर वणे कामासाठ  ई-िन वदा नोट स 
.३/२०१४-१५ नुसार िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  िन वदांपैक  पा  ठरले या ६८ 

सं थांकडून दनांक १/४/२०१६ ते ३१/३/२०१७ या कालावधीसाठ  एकूण ८६५ कामगार 
कमान वेतन दराने उपल ध करणेस मा. थायी सिमती ठराव .१५९६२ दनांक १२/४/२०१६ 
अ वये मा यता देणेत आली आहे. तसेच ६ े ीय कायालयासाठ  येक  १० या माणे एकूण 
६० वाढ व कामगारासह एकूण ९२५ कामगार उपल ध करणेस मा. थायी सिमती ठराव 

.१५२७८ दनांक २६/२/२०१६ अ वये मा यता देणेत आली आहे. तसेच िन वदा २ वष 
कालावधीची अस याने सदर सं थांचे कामकाज अहवाल, मा.आयु  व मा. थायी सिमती ठराव 
मांक १५९६२, दनांक १२/४/२०१६ अ वये दनांक १/४/२०१६ ते द.३१/३/२०१७ पयत 

मा यता दली आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव मांक ३७८, द. १७/५/२०१७ अ वये 
द.१/४/२०१७ पासुन ४ म हने अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होवुन नवीन सं थांना 
नेमणुक आदेश देईपयत यापैक  जी या थम होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ दली 
आहे. यानुसार सदर सं थांचे काम द.३०/७/२०१७ रोजी संपले आहे. सदर कामाची न वन 

िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ िस द केली असुन यास (१) पं.िचं.शहर वंयरोजगार सेवा 
सह सं थांचे फेडरेशन मया. व (२) ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सेवा सह.सं था 
मयाद त यांनी मे.मंुबई हायकोटात यािचका दाखल केली अस याने द.१/८/२०१७ पासुन 
द.३०/९/२०१७ पयतचे मुदतवाढ च े कामास मा. थायी सिमती ठराव मांक ९३१ द. 
१३/९/२०१७ अ वये मा यता दली आहे. पंपर  िचंचवड मनपाचे “फ” े ीय कायालयाकड ल 
१५ सं थांकडून एकूण २०७ कामगार उपल ध करणेत आलेले आहेत. यापैक  मे.समता वकास 

वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त यांचेकडून भाग .१ पीनगर,तळवडे येथे दररोज  
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१४ कामगारांकडून र त,ेगटस यांची साफसफाई कर यात येत आहे. सदर सं थेने 
द.१/७/२०१७ चे प ा वये यांना द.१/८/२०१७ पासुन आिथक अडचणीमुळे काम करता 
येणार नस याचे कळ वले आहे. तसेच मा. े ीय अिधकार  यांनी सदर सं थेचे काम ी 
लोकसेवा वंयसहा यता सं था कर यास तयार असुन यांना दे याबाबत िशफारस केली आहे. 
यानुसार मे.समता वकास वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त यांचे द.१/८/२०१७ 

पासून काम बंद क न ी लोकसेवा वंयसहा यता सं था यांना यांचे १३ व मे. समता वकास 
वयं.सह.सं थेचे १४ असे एकूण २७ कामगार पुर वणचे अित र  काम देणेत आले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८२      वषय मांक – ६ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग–िश ण मंडळ कायालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .िशमं/९अ/का व/१०८/२०१७ द.०६/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळाकड ल संगणक यं णा देखभाल 

दु तीकामी मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुणे) ा.ली. यांना िश.मं/९अ/१५४अ/२०१६ द. 
२६/०७/२०१६ अ वये कामाचे आदेश दे यात आले होते. सदर कामकाजाची मुदत 
३०/०९/२०१७ रोजी पूण झालेली आहे.  यांना र. .१,९८,०००/- चे आदेश दे यात आले होते. 
सदर आदेश फ  िश ण मंडळ कायालयातील संगणक यं णेसाठ  दे यात आले होते. िश ण 
मंडळा या १३२ शाळांना येक  दोन संगणक आ ण एक ंटर दे यात आला आहे. सदर 

संगणकांचा हमी कालावधी समा  झालेला आहे यामुळे एकूण ३२० संगणक आ ण ३० ंटर 
या देखभाल दु तीसाठ  िन वदा सी द कर यात आली आहे. सदर िन वदा उघडणेचे 

कामकाज चालू आहे सदर या पू ् ण होणेकामी अजून एक ते दड मह याचा कालावधी 
लागणार आहे. यामुळे मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुणे) ा.ली. यांना पुढ ल ितन मह यासाठ  
हणजेच द. ३१/१२/२०१७ पयत र. .४९,५००/- चे कामाचे आदेश देणेकामी तावीत आहे. 
यामुळे सव संगणक यं णा सुरळ त राह यास मदत होणार आहे. सदर खच संगणक देखभाल 

दु ती या लेखािशषावर खच  टाक यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १२८३      वषय मांक – ७ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग–क े ीय कायालय  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/९१०/१७ द.०१/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 
कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेचे कामांसाठ  िन वदेतील लघु म ठेकेदार द न मह ला 
आधार रोज. सं था यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१७०.९०/- 
व भोसर  कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .३९८७.४४/- या दराने १ क 

वाहने द.२५/१२/२०१७ अखेर उपल ध क न देणेकामी कामाचे आदेश दे यात आले आहे.    
१ क वाहने याकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१७६५९ 
द.०४/१०/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे. . शा/०२/का व/४६०/२०१७, 
द.०७/०८/२०१७ नुसार न वन ेिञय कायालयांची िनम ती झालेली असुन न वन 
कायालयां या िनिमती नुसार भाग .२ िचखली, मोशी या प रसराचा समावेश क ेिञय 
कायालयाचे काय ेञात समा व  करणेत आलेला आहे. सदर या भागातील कुदळवाड ,जाधववाड  
या पर सरात मोठया माणात भंगार मालाची दुकाने तसेच मोठया माणत नागर करण 
झा याने घरोघरचा कचरा उचलणे व वाहतूक करणेची यंञणा अपुण पडत अस याने स मा. 
सद य व आरो य िन र क, मु य आरो य िन र क यांनी भाग .२ म ये २ वाढ व क 
वाहनाची मागणी केलेली आहे. क े ीय कायालयाचे प रसरात मोठया माणात कंुटंुब सं येत 
वाढ होत आहे. यामुळे मोठया सोसाटयांमधील कचरा गोळा करणेकामी वाढ व १ क लावून 
स या काह  सोसाटयांमधील घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठ  वापरता येतील. याच माणे 
पर सरातील गोळा करणेत आलेला कचरा उचलणेसाठ  १ क असे एकुण २ क उपल ध क न 
देणे आव यक आहे हणुन द न मह ला आधार रोज. सं थायांचेशी कचरा उचलणे व हल वणे 
या कामांसाठ  द.०५/१०/२०१६ रोजी ित दन १ क वाहने पुर वणेकामी करणेत आले या 
करारनामा अट .३४ नुसार मनपास कामासाठ  जादा वाहनांची आव यकता अस यास मा.सह 
आयु  यां या पुव परवानगीने मा य दराम ये जादा टपर वाहने उपल ध क न घे याची अट 
आहे. यानुसार द न मह ला आधार रोज. सं थायांचेकडून मोशी डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .५१७०.९०/- व भोसर  कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .३९८७.४४/- या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने द.३१/०८/२०१७ ते २५/१२/२०१७ 
अखेर उपल ध क न घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय- १) मा.सहा.आयु , शासन यांना िनदश आहेत क , भागांम ये कचरा उचल यासाठ  वाहने 
उपल ध आहेत पण वाहनचालकांची कमतरता आहे, अशी प र थती आहे तर पदािधकार  
यां याकड ल वाहनांवर ल र  होणारे वाहनचालक, भाग अिधकार  यां याकड ल 
वाहनचालक, जे स या पदािधका-यांकडे कायरत नाह त, अशा वाहनचालकांची नेमणूक या 
गा यांवर कर यात यावी.  
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२) सव भाग अिधकार  यांनी यां या भागाम ये कती हल बॅरोज,् बीटरबी स, 
कंटेनसची आव यकता आहे याचे मागणीप  आज सं याकाळपयत मा.सहा.आयु ,आरो य 
यां याकडे ाव.े  
३) शहरातील या भागांत कच-याचा टे पो जाऊ शकत नाह . अशा ठकाणी लॅ ट कचे 
बी स वापरावेत.   

 ---------- 
ठराव मांक – १२८४      वषय मांक – ८ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग–आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./३/का व/३९९/२०१७ द.०६/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 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. च ेTATA ACE  वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  
येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ 
कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ िस द क न ८ म हने 
कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  कामगारांचे वेतन व भ े र. .९५,८१,२६८/- 
+ सेवाशु क र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य 
कंमत होती. िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता या िनकषावर माग व यात आले या 
िन वदेत मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांची 
सेवाशु का या ४३.८३% कमी दराने (र. .४,२०,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ५.१० % 
कमी दराने िन वदा वकृत क न, यांची दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून 
नेमणूक क न कामाचा आदेश दे यात आला होता. िन वदा कालावधी संपु ात आ यानंतर, 

िनयु  ठेकेदार यांनी मुदतवाढ कालावधीत काम करणेस नकार दश व याने िन वदेतील सेकंड 

लोए ट संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था दापोड  यांची मा. थायी सिमती कड ल ठराव 
.१७२१९ द.१४/०९/२०१६ व ठराव .१७५३८ द.२७/०९/२०१६ अ वये द.२४/०७/२०१६ ते 
द.०२/०१/२०१७ पयत िन वदेतील मंजूर दराने ठेकेदार हणून िनयु  करणेत आली होती. 
सदर कामाची मुदत द.०२/०१/२०१७ अखेर संपु ात आली होती. यानुसार मा. थायी 
सिमतीकड ल ठराव . ४२७ द.२४/०५/२०१७अ वये सदर कामास द.०३/०१/२०१७ ते 
३१/०७/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेत आलेली होती. सदर कामाची मुदतवाढ द.३१/०७/२०१७ 
रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .९३० द.१३/०९/२०१७ अ वये 

द.०१/०८/२०१७ ते द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. व 
या कामास मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/३६९/२०१७, द.०९/१०/२०१७ अ वये देणेत 
आलेली आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ अखेर संपु ात आली आहे. या कामा या 
न वन िन वदेचे प हले पाक ट ओपन केले असून यातील िन वदाधारकांचे कागदपञांची तांिञक 
तपासणी चालू आहे. तसेच संपुण िन वदेचे काम पुण होणेसाठ  अंदाजे ०३ म हने कालावधी 
लागणार आहे. यामुळे म.ेसंत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था दापोड  यांची ठेकेदार 
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हणून द.०१/११/२०१७ ते द.३१/०१/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 

होईपयत यापैक  जे थम होईल तो पयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .५८,२१,४२८/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२८५      वषय मांक – ९ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./३/का व/४००/२०१७ द.०६/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार घरोघरचा 
कचरा गोळा क न मोशी कचराडेपो येथे वाहतुक क न टाकणेकामी “ब” व “क” भाग 

काय े ातील या कामासाठ  िन वदा नो टस .५/२०११-१२ देशपातळ वर िस द क न िन वदा 
माग वणेत आलेली होती. मे.बी. ह .जी.इं डया िल. यांची ा  कमी दराची िन वदा तीटन 
र. .७१४/- वकृत क न मा. थायी सिमती ठराव .१५४९३ द.२५/१०/२०११ व मांक 
१६४२१ द.२०/१२/२०११ अ वये थम वषासाठ  तीटन र. .७१४/- व यापुढ ल येक 

वषासाठ  ५% दर वाढ स मा यता देणेत आलेली आहे. यांनी द.२९/१२/२०११ रोजी 
करारनामा सादर केलेला आहे. यानुसार ५ वष कामाचा आदेश .आमुका/३/का व/०७/ 
२०१२ द. ०२/०१/२०१२ अ वये देणेत आलेला आहे. तसेच ब, क व ई े य कायालयांतगत 
ायमर  व सेकंडर  कले शन आ ण अ, ड व फ े य कायालयांतगत कचरा उचलणे व मोशी 

कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेचे (सेकंडर  कले शन) काम दे यात आले आहे. सदर कामाची 
मुदत द.०२/०१/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव ं . १९४७९, द. 
२३/१२/२०१६ अ वये द.०३/०१/२०१७ ते द.३०/०४/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
िमळालेली आहे. व या कामाचा आदेश ं . आमुका/३/का व/२८/२०१७, द.०१/०३/२०१७ देणेत 
आलेला आहे. मा. थायी सिमती ठराव .३६० द.११/०५/२०१७ अ वये द.०१/०५/२०१७ ते 
द.३१/०७/२०१७ अखेर मागील दराम ये ५ ट के वाढ क न मुदतवाढ देणेस मा यता 
िमळालेली आहे. व या कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/२१४/२०१७, द.१५/०६/२०१७ 
देणेत आलेला आहे. मा. थायी सिमती ठराव .९२५ द.१३/०९/२०१७ अ वये 
द.०१/०८/२०१७ ते द.३१/१०/२०१७ अखेर मुदतवाढ दे यास तसेच 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 ) कामकाज मे. बी. ह . 
जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांचेमाफत करणेत येत अस याने यांना ित 
मे.टन र. .९११/- माणे बल अदायगी कर यास मा यता िमळालेली आहे. याबाबात कामाचा 
आदेश ं . आमुका/३/ का व/३५७/२०१७, द.०३/०१/२०१७ देणेत आलेला आहे. सदर कामाची 
मुदत द.३१/१०/२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. तथापी या कामा या न वन िन वदेच ेप हले 
पाक ट ओपन केले असून यातील िन वदाधारकांचे कागदपञांची तांिञक तपासणी चालू आहे. 
तसेच संपुण िन वदेचे काम पुण होणेसाठ  अंदाजे ०३ म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे 
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वर नमूद केले या कामासाठ  मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. 
यांना ०३ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम होईल तो पयत या 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .३,६९,४६,२९०/- (अ र  र. . 
तीन कोट  एकोणस र लाख सेहचाळ स हजार दोनशे न वद फ ) अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८६      वषय मांक – १० 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./३/का व/४०२/२०१७ द.०६/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेच ेकामासाठ  
उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा 
नोट स .५/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
कामगारांचे वेतन व भ े र. .१,६९,४६,६१२/-+ सेवाशु क र. .१६,९४,६६१/- अशी एकूण 
र. .१,८६,४१,२७३/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे. िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर 
पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार मे. सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८१.५०% कमी दराने (र. .३,१३,५१०/-) व एकूण िन वदा 
रकमे या ७.४१% कमी दराने िन वदा सादर केली होती. सदरचे दर लघु म अस याने यांची 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  
िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक 
पुर वणेकामी आदेश .आमुका/३/का व/२००/२०१५ द.२१/०७/२०१५ अ वये दनांक 
२३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती. यानंतर सदर कामाची 
मुदत द.२३/०७/२०१६ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव ं .१७१०५, 

द.०६/०९/२०१६ अ वये द.२४/७/२०१६ ते द.२/१/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस तसेच ३ 
सुपरवायजर व २ वाहनचालक जादा उपल ध क न देणेस मा यता दे यात आलेली आहे. या 
कामास मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/६७२/२०१६ द.२६/०९/२०१७ अ वये देणेत 
आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.०२/०१/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी 
सिमती ठराव .२२६ द.१९/४/२०१७ अ वये द.३/१/२०१७ ते द.३०/०४/२०१७ पयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता दे यात आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश 

.आमुका/३/का व/१३०/२०१७ द.२८/०४/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची 
द.३०/०४/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव .३७६ 
द.१७/०५/२०१७ अ वये द.०१/०५/२०१७ ते ३१/०७/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
दे यात आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/२१८/२०१७ 
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द.१७/०६/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/०७/२०१७ अखेर 
संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .९२७ द.१३/०९/२०१७ अ वये 
द.०१/०८/२०१७ ते द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. या 
कामास मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/३५८/२०१७, द.०४/१०/२०१७ अ वये देणेत 
आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ अखेर संपु ात आली आहे. स या 
सं थेमाफत ५६ वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  
आहे. या कामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे. यास काह  म हने 
कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. सा व ी म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांची 
ठेकेदार हणून द.०१/११/२०१७ ते दनांक ३१/०१/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  
पुण होईपयत यापैक  जे थम होईल तो पयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी 
होणा-या अंदाजे र. .७२,९२,०८८/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८७      वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५७२/१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२/२०१७-१८ भाग .२६ 
काळभोरनगर (न वन . .१४) काळभोरनगर मोहननगरम ये दशादशक सुचना फलक रोड 
फिनचर व थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.Adept Enterprises 
िन.र. .२२,४०,६४२/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे बेचाळ स फ ) पे ा 
२४.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,९९,५२७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२८८      वषय मांक – १२ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५७४/१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/११/२०१७-१८ भाग .१० म ये 
पे ह ंग लॉक,पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.Dev Construction िन.र. .१९,५६,५७४/- (अ र  एकोणावीस लाख छ पन हजार 
पाचशे चौ-याह र फ ) पे ा १९.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
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र. .१५,६९,७५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८९      वषय मांक – १३ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५७५/१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१०/२०१७-१८ भाग .१८ म ये 
पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.Dev Construction िन.र. .१९,६०,३७७/- (अ र  र. .एकोणावीस लाख साठ हजार 
तीनशे स याह र फ ) पे ा १९.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१५,७२,८१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०      वषय मांक – १४ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५७६/१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/१/२०१७-१८ भाग . १७ म ये 
पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.k.kamlesh िन.र. ः १९,६०,७४९/- (अ र  अ र  एकोणावीस लाख साठ हजार सातशे 
एकोनप नास फ ) पे ा १५.५० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  
१६,५६,८३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१      वषय मांक – १५ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५७७/१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/२९/२०१७-१८ भाग .१८ म ये 
दशादशक फलक, साईड प टे व रोड फिनचरची कामे करणेकामी M/s.Shriguru  
 



 13
 
Construction िन.र. .२२,४०,५३२/- (अ र  बावीस लाख चाळ सजार पाचशे ब ीस फ ) 
पे ा १७.१० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १८,५७,४०१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९२      वषय मांक – १६ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५७८/१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/४/२०१७-१८ भाग .२५ म ये 
दशादशक फलक, साईड प टे व रोड फिनचरची कामे करणेकामी M/s.S.S.Enterprise 
S.M.Gupta िन.र. .२२,३९,६४८/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा १५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  
१८,९२,५०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९३      वषय मांक – १७ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५८०/१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२३/२०१७-१८ भाग .२६ अंतगत 
मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.S.D.AJWANI िन.र. . 
१९,६०,७४७/- (अ र  र. .एकोणावीस लाख साठ हजार सातशे स ेचाळ स फ ) पे ा 
१७.७१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,१३,४९९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२९४      वषय मांक – १८ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५७९/१७ द.५/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/३०/२०१७-१८ भाग .२६ म ये 
पे ह ंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी  
M/s.S.D.AJWANI िन.र. .१९,५९,५७१/- (अ र  र. .एकोणावीस लाख एकोणसाठ हजार 
पाचशे ए काह र फ ) पे ा १९.७१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१५,७३,३४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९५      वषय मांक – १९ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५७३/१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०/२०१७-१८ भाग .१० 
तुळजाईव ती व ववेकनगर म ये दशादशक फलक, साईड प टे व रोड फिनचरचा कामे 
करणेकामी M/s.Adept Enterprises िन.र. .२२,३९.३७५/- (अ र  र. .बा वस लाख 
एकोणचाळ स हजार ितनशे पं याह र फ ) पे ा १८.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१८,३०,६८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९६      वषय मांक – २० 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– मा हती व तं ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/३/का व/२६७/२०१७ द.०८/११/२०१७ 

वषय – ितस-या ट याम ये खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  चाल वणेकामी   

 अंितम पा  अजदारांना िनयु  करणेबाबत... 
वषय मांक २०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

िनणय- १) सव भाग कायालयांम ये नागर  सु वधा क  चालू करावेत हणून यापूव  मा. थायी  
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सिमतीने आदेश दले असूनह  अ ापपयत ह  नागर  सु वधा क े भाग 
कायालयांम ये सु  झालेली नाह त. तर  ह  नागर  सु वधा क  े सव े य 
कायालयांम ये ताबडतोब सु  करावीत. क  चालव यासाठ  महापािलके या 
आयट आयमधील ऑपरेटर मुलांना या कामाकर ता िनयु  करावे. कंवा काँ ॅ ट 
बेिससवर ऑपरेटर िनयु  करावेत.   
२) िमिलंदनगर के४/१६ या ठकाणी घुसखोर  झाली अस याचे िनदशनास आ यास 
ते ताबडतोब काढून टाकावेत. साईट हेर फ केशनसाठ  या तीन अिधका-यांना 
पाठवले होते, यांना साईट हेर फ केशनसाठ  पु हा पाठवावे.  

---------- 
ठराव मांक – १२९७      वषय मांक – २१ 
दनांक – १५/११/२०१७       
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ –१) मा.सागर आंगोळकर, मा.सोनाली ग हाणे यांचा ताव 

   २) मा.म हला व बाल क याण सिमती ठराव .१९ द.०७/११/२०१७ नुसार 
सदर वष २०१७-१८ या कालावधीत महानगरपािलके या नागरव ती वभागा या अंतगत 

के या जाणा-या पवनाथड  ज ेचे िनयोजन यावष  पी.ड लू.ड . ाऊंड,सांगवी येथे कर यास 
तसेच याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९८      वषय मांक – २२ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– ब े ीय कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/ब ेका/२८३/२०१७ द.७/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मे.एिशयन इले हेटर, पुणे हे वत: उ पादक कंपनी असून यांनी आजपयत 
समाधानकारकपणे कामकाज केलेले आहे. यांनी सादर केलेले दर हे बाजार भावानुसार यो य 
व वाजवी आहेत तर , तालेरा णालय येथील दोन िल टचे वा षक देखभाल दु ती करणेचे 
काम करारनामा क न करवून घेणेस व याकामी येणारा खच ितव ष र. .१,४१,६००/- (अ र  
र. .एक लाख ए केचाळ स हजार सहाशे फ ) मे.एिशयन इले हेटर, पुणे यांस दु तीकामी 
वापरले या सा ह याचा य  खच या- या वेळ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय- १) तालेरा णालया या नवीन इमारतीसाठ  सद यीय किमट  नेमावी. िसओईपी पुणे  
यां याकडून चरल ऑड ट क न याव.े िसओईपी यांचे तां क स लागार यांना यात 
घे यात याव.े इमारतीची गळती पूण िनघाली नस याचे िनदशनास आ यास या- या 
ठेकेदारांनी या इमारतीचे बांधकाम केले आहे, यां यावर कडक कारवाई झाली पाह जे. 
ठेकेदारा या दूल तपणामुळे पूण छत गळून िभंतींम ये पाणी गळते आहे. या ठेकेदारांना 
का या याद त टाकावे.  
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ठराव मांक – १२९९      वषय मांक – २३ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– इ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/६८३/१७ द.९/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मा. थायी सिमती सभा ठराव .८२२, द.१६-०८-२०१७ अ वये मंजुर झाले या 
ठरावाम ये खचा या लेखािशषाचे नाव " थाप य वशेष योजना "ऐवजी" थाप य उ ान 
वभाग (इ भाग चालु कामे)" अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३००      वषय मांक – २४ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१०३९/२०१७ द.९/११/२०१७ 

 मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या अजानुसार तावात नमूद माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३०१      वषय मांक – २५ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– ह े ीय कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ह ेका/ शा/१/का व/३३३/२०१७ द.०९/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनळू फुले ना यगृह, पंपळे गुरव येथे बांधून तयार 
आहे. सदर ना यगृहाचे मा. ी.देव जी फडणवीस, मु यमं ी महारा  रा य यांचे ह ते 
औपचार क उदघाटन झालेले आहे. सदरचे ना यगृह भुमी व जंदगी वभागाकडे ह तांतर त 
होणेस सुमारे १ म हना कालावधी लागणार आहे तोपयत मागणीनुसार होणारे काय म 
महानगरपािलके या े ागृह/ना यगृहासाठ  मनपाने तयार केलेले धोरण व िनयमावलीस 
अनुस न अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  यांचे भाडेदराचे ५० ट के जादा दराने तावा 
सोबतचे प रिश  अ व ब माणे िनळू फुले ना यगृहासाठ  काय माचे दर मंजुर करणेबाबत व 
ना यगृह ह तातंर त झालेनंतर सदरचे काय माचे भाडेदर कायम करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३०२      वषय मांक – २६ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/१०/का व/४२६/२०१७ द.१०/११/२०१७ 

   मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध वचगेअस आ ण पेअस सा ह य खरेद कामी 
ईिन वदा सुचना .54/4/2016-17 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यामधील चार िन वदांमधील लघु म िन वदाकार मे. सुरज वचगेअर कंपनी यांचे ा  

लघु म दर बाब .1,2 व 3 या सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .10,42,100/- हे अंदाजप क य 
दरापे ा -13.33% ने कमी अस याने व मे. ाईटशाईन असोिसएटस यांचे ा  लघु म दर बाब 
.4 ,5 ,6 व 7 या सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .4,48,900/- हे अंदाजप क य दरापे ा -

25.19% ने कमी अस याने या माणे सदर एकुण लघु म दर   बाब .1,2,3,4,5,6 व 7 या सव 
सा ह यांचे ा  लघु म दर एकुण र. .14,91,000/- हे अंदाजप क य दरापे ा -17.28% ने कमी 
अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार मे. 
सुरज वचगेअर कंपनी व मे. ाईटशाईन असोिसएटस यांचेकडून सदर कामाचा करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३०३      वषय मांक – २७ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– उदयान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.काय.अिभयंता यांचे जावक .उ ान/४/का व/४४१/२०१७ द.१०/११/२०१७ 

   मा.काय.अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .वृ  ८/२०१७-१८  मनपा काय े ातील 
व वध र ते म यदुभाजक सुशोिभकरण साफसफाई करणेबाबतचे कामकाज मे.कोमल 

वयं.सेवा.सह.सं था यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर. .१,९१,५१६/-(अ र  र. .एक लाख 

ए या नव हजार पाचशे सोळा फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा १% ने कमी र. .१,८९,६०१/- या दराचे 
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/३९४/२०१७ द.३/११/२०१७ 
अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

िनणय – मा.मु य उ ान अिध क यांना आदेश आहेत क , काम क न घेणे ह  आपली जबाबदार   
  आहे. या वषयाची पूण जबाबदार  आपलेवर िन त क न व. .२७ ला मा यता देणेत  
  येत आहे. 
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ठराव मांक – १३०४      वषय मांक – २८ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१६७५/२०१७ द.१०/११/१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२-२०१७-१८ मनपामधील बीआरट एस 

काँर डाँरवर उवर त ठकाणी आव यकतेनुसार Dedicated lane करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .६९,८७,८१२/- (अ र  र. .एकोणस र लाख स याऐंशी हजार आठशे बारा फ ) पे ा 
७.२९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६४,७८,४०१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३०५      वषय मांक – २९ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१६७६/२०१७ द.१०/११/१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/३-२०१७-१८ काळेवाड  फाटा ते देहू 
आळंद  या र यावर बीआरट एस बस थां याची उवर त कामे करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .८,४७,१८,८१४/- (अ र  र. .आठ कोट  स ेचाळ स लाख अठरा हजार आठशे चौदा 
फ ) पे ा १३.७२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,३०,९५,३९३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 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 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३०६      वषय मांक – ३० 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४०८/२०१७ द.१०/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांची ि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 नेणेच ेकामासाठ  उपल ध 
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वाहनांवर ४५ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स 
.४/२०१४-१५ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. कामगारांचे वेतन व भ े 

र. .१,६२,४१,१३२/-+सेवाशु क र. .१६,२४,११३/- अशी एकूण र. .१,७८,६५,२४५/- एवढ  
िन वदेची अंदाजप क य कंमत होती. मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत यांनी सेवाशु का या ९८.५२% कमी दराने (र. .२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या 
८.९६% कमी दराने िन वदा सादर केली होती. सदरचे दर लघु म अस याने दर वकृत होऊन 
मा. थायी सिमती ठराव .११८१७ द.२३/०६/२०१५ अ वये यांची १ वष कालावधीसाठ  
ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस मा यता िमळालेली आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा 
कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 

कामगार उपल ध करणे व अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी यांना आदेश 
.आमुका/३/का व/१९९/२०१५ द.२१/०७/२०१५ अ वये द.२४/०७/२०१५ पासून 

द.२३/०७/२०१६ पयत १ वष कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आली होती. त ंतर सदर 
कामाची मुदत द.२३/०७/२०१६ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमतीकड ल ठराव 
.१६९४२ द.१६/०८/२०१६ अ वये द.२४/०७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ 

देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/६७१/ 
२०१६, द.२३/०९/२०१६ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ रोजी 
संपु ात आलेनंतर मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२०१३७ द.१०/०१/२०१७ अ वये 
द.०१/०१/२०१७ ते द.३०/०४/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. व 
या कामास मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/४०/२०१७, द.१०/०३/२०१७ अ वये देणेत 
आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३०/०४/२०१७ अखेर संपु ात आलेनंतर मा. थायी 
सिमतीकड ल ठराव .३७५ द.१७/०५/२०१७ अ वये द.०१/०५/२०१७ ते द.३१/०७/२०१७ 
पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश 
.आमुका/३/का व/२३१/२०१७, द.०३/०७/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची 

मुदत द.३१/०७/२०१७ अखेर संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .९२८ 
द.१३/०९/२०१७ अ वये द.०१/०८/२०१७ ते द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेत आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश . आमुका/३/का व/३७०/२०१७, 

द.०९/१०/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ अखेर 
संपु ात आ याने, िनयु  ठेकेदार यांनी मुदतवाढ कालावधीत काम करणेस नकार दश व याने 
िन वदेतील सेकंड लोए ट म.ेराजल मी वयंरोजगार सहकार  सं था मया., यांची मा. आयु सो 
यांचेकड ल द.१०/११/२०१७ रोजीचे मा य तावा वये पुढ ल मुदतवाढ कालावधी क रता 
िन वदेतील मंजूर दराने ठेकेदार हणून िनयु  करणेस मा यता दलेली आहे. तसेच या 
कामा या न वन िन वदेचे प हले पाक ट ओपन केले असून यातील िन वदाधारकांचे 
कागदपञांची तांिञक तपासणी चालू आहे. संपुण िन वदेचे काम पुण होणेसाठ  अंदाजे ०३ 
म हने कालावधी लागणार आहे. तसेच स या सं थेमाफत ५२ वाहनचालक, ३ सुपरवायझर व 
९० कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे. यामुळे म.ेराजल मी वयंरोजगार सहकार  
सं था मया., यांची ठेकेदार हणून द.०१/११/२०१७ ते द.३१/०१/२०१८ अखेर अथवा न वन 
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िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम होईल तो पयत या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .६७,३४,७६०/- अथवा य  होणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच महानगरपािलके या फ भाग कायालयाकड ल काम 
मे.राजल मी वयंरोजगार सहकार  सं था मया. यांचेकडून द.३१/०१/२०१८ अखेर अथवा 
नवीन िन वदा कायवाह  पूण होईपयत यापैक  थम जे होईल तोपयत या कालावधीसाठ  
स या या िन वदा दराने क न घेणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३०७      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– नगरसिचव 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/११५६/२०१७ द.१०/११/२०१७ 

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या अजानुसार तावात नमूद माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक – १३०८      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १५/११/२०१७     वभाग– मा हती व तं ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/१२/का व/३३५/१७ द.१३/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
  िन वदा .०७/२०१७-१८ Appointment of Principal Consultant for Setting up & 
Managing the City Transformation Office aimed at driving Key City Development 
Projects for Pimpri-Chinchwad City  क रता म.ेPalladium Consulting India Pvt.Ltd. या 
स लागारा सं थेची दोन वषाक रता नेमणूक करणेस व यासाठ  लघु म दर र. .७,४५,२०,०००/- 
(अ र  सात कोट  पंचेचाळ स लाख वीस हजार फ ) Excluding applicable service tax or GST 
or equivalent चे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच, सदर कामकाजाक रता आव यकता 
वाटलेस दोन वषानंतर पुढ ल एक वषाक रता मुदतवाढ ावयाची झालेस र. .७,४५,२०,०००/- 
(अ र  सात कोट  पंचेचाळ स लाख वीस हजार फ ) Excluding applicable service tax or GST 
or equivalent चे ३३.३% + १०% वा षक वाढ Excluding applicable service tax or GST or 

equivalent) या माणे येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. व मे.Palladium Consulting 

India Pvt.Ltd. यांचेशी कामकाजाचा करारनामा क न कामकाज करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १३०९      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.उ म कदळे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .१३ येथील पाईन र ता मधील १) अंकुश 
चौक व २) डॉ.आंबेडकर चौक (िचकन चौक) यावर भुयार  माग/सब-वे/ओ हरपास साठ  तुप 
क स टंट यांची नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१०      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक –मा.राजू िमसाळ 

संदभ – मा.िनमला कुटे,मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 
 पी.एम.पी.एम.एल.मधील अिधकार  व कमचार  यांना पुणे महानगरपािलकेची वै क य 
अंशदायी योजना लागु असुन स या ती पुणे महानगरपािलका ह तच उपल ध होती. ती गे या 
म ह यापासून बंद करणेत आली असून कमचा-यांना या योजनेतील कुठ याच दवाखा याम ये 
वै क य सेवा दली जात नाह . यामुळे कमचा-यांचे व यां या कुटंूबाचे वै क य सेवेवाचून हाल 
चालू आहेत. तर  कृपया सदरची वै क य सेवा पूववत चालू क न कमचा-यांना वै क य सेवेचा 
लाभ ावा. तसेच पूव पी.सी.एम.ट . कमचा-यांचे गे या अनेक वषापासून वै क य ितपुत चे बले 
अ ापपयत िमळालेली नाह त, या योजनेअंतगत कमचा-यां या मािसक वेतनातून कपात करणेत 
येत.े परंतु यांना वै क य सेवेचा लाभ घेता येत नाह . पूव पी.सी.एम.ट . कमचा-यांना गे या 
अनेक दवसांपासून वै क य ओळखप  दे यात आलेली आहेत. सदरची ओळखप े 
पी.एम.पी.एम.एल. शासनाने पूव पी.एम.ट .चे ओळखप  घेणेबाबत स  करणेत येत आहे. तर  
पूव पी.सी.एम.ट . कमचा-यांक रता पी.सी.एम.सी. वै क य ओळखप ाची सु वधा पूववत सु  
ठेवावी. यामुळे यां या कुटंू बयांना पंपर  िचंचवड मनपा या थािनक णालयांम ये करकोळ 
उपचार घेणे सोयी कर होईल. तसेच आप या सं थेचे बरेचसे अिधकार /कमचार  पंपर  िचंचवड 
शहरात वा त य कर त असून यां या कर ता वै क य उपचार घेणेकामी पुणे मनपा ह म ये जावे 
लागते. तर  सदर अिधकार /कमचार  यांचेकर ता पंपर  िचंचवड ह मधील अंशदायी योजनेअंतगत 

णालयांची याद  तयार क न वै क य सु वधा उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १३११      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक –मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.माधुर  कुलकण ,मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
 भाग .२१ दळवीनगर येथे वरंगुळा क  बांधणे या कामाला र कम .१,००,००,०००/- 
(अ र  र कम पये एक कोट  फ ) इतक  शासक य मा यता आहे. सदर काम आर ण .१९१ 
येथे कर यात येणार असून सदर कामांतगत इनडोर खेळांची (टेबल टेिनस,कॅरम) खेळांची सोय  
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कर यात येणार आहे. सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून मनपा पॅनलवर ल वा तु वशारद 
मे.िश पी आ कटे टस ्  यांची नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १३१२      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक –मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.िनमला कुटे,मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
  भाग .७ च-होली मु य र ता दाभाडे व ती ते इं ायणी नद पयतचा ४५ मी. ं द 
र ता सी.ड .वक सह वकास आराख यानुसार वकिसत आराख यानुसार वकिसत करणे, र ता 
करणेकामी यापुव  नेमणुक करणेत आलेले क प स लागार म.ेिनल इ ा चर अँड क स ट ंग 
इं जिनअस ा.िल. पुणे यांची नेमणूक र  क न यां या जागेवर क प यव थापन स लागार 
( ोजे ट मॅनेजमट क स टंट) हणून म.ेअ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची सदर कार या 
कामाचा पुवअनुभव ल ात घेता यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ  नेमणुक कर यास 
व क प तां क या यश वीपुण होणेकामी मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदा पुव कामासाठ , 
िन वदा र कमेवरती ०.७५%  व िन वदा प ात कामासाठ  य  खचा या १.००% अिधक शासन 
कर इतक  फ  अदा करणेसह या कामासाठ  म.ेअ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची स लागार 
हणून नेमणूक करणेस व मनपा या पॅनेलवर िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१३      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक –मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.िनमला कुटे,मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
 भाग .६ डुडुळगाव गट नं.१८ व २४ मी. वकास आराख यातील मोशी आळंद  र ता 
माऊली नगर ते पुणे आळंद  र ता करणेकामी यापुव  नेमणुक करणेत आलेले क प स लागार 
मे.िनल इ ा चर अँड क स ट ंग इं जिनअस ा.िल. पुणे यांची नेमणूक र  क न यां या 
जागेवर क प यव थापन स लागार ( ोजे ट मॅनेजमट क स टंट) हणून म.ेअ युअड 
इं जिनअर ंग स हसेस यांची सदर कार या कामाचा पुवअनुभव ल ात घेता यांची िन वदा पुव 
व िन वदा प ात कामासाठ  नेमणुक कर यास व क प तां क या यश वीपुण होणेकामी 
मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदा पुव कामासाठ , िन वदा र कमेवरती ०.५०%  व िन वदा प ात 
कामासाठ  य  खचा या १.००% अिधक शासन कर इतक  फ  अदा करणेसह या कामासाठ  
मे.अ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची स लागार हणून नेमणूक करणेस व मनपा या पॅनेलवर 
िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३१४      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक –मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.उषा मंुढे,मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 िचंचवड ते हंजवड  दर यान वाढलेली चंड वाहतुक ल ात घेता डांगे चौक थेरगाव येथे 
दुमजली उ डाणपुल बांधणे ता वत आहे. सदर २०१७-१८ चे अंदाजप कात जेएनएनयुआरएम 

UTF फंड या लेखािशषाअंतगत पान .६६५ वर डांगे चौक येथे रोटर/दुमजली उ डाणपुल बांधणे 
या कामाचा समावेश केलेला असुन यासाठ  र. .१०.० कोट ंची तरतुद केलेली आहे.  
 सदर डांगे चौक थेरगाव येथे दुमजली उ डाणपुलाचे काम करणेसाठ  क प यव थापन 
स लागार हणून म.े तुप क स टंट यांची नेमणूक करणेस तसेच वषयां कत कामासाठ  चिलत 
दरानुसार स हस टॅ स सह खालील माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
कामाचा 

कार 
िन वदापूव काय  

(Pre Tender Activity) 
िन वदा प ात काय 

(Post Tender 
Activity) 

पूल व 
क प/ ेड 
सेपरेटर/ 
सबव े

व तृत सव ण करणे – र. .१,१०,०००/- क प यव थापना 
साठ  य  क प 
र कमे या १.८०% + 
०.५०% ुफ चे कंग 
साठ  

वाहतुक सव ण करणे – र. .४५,०००/- 
सवसाधारण आराखडा (GAD) बन वणे – र. .४५,०००/- 
अंदाजप क तयार करणे व याची पं.िचं.मनपा या तां क 
वभागाकडून तां क मा यता घेणे. र. .१,५०,०००/- 
िन वदा संच तयार करणे, िन वदापूव बैठक स उप थत 
राहणेस, िन वदांची तां क छाननी करणे व अिभ ाय सादर 
करणे, र. .५०,०००/- 
एकुण र कम .४,००,०००/- 
मृदुसव ण- वकृत दरसूची +  १५% 

    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १३१५      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक –मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.उषा मंुढे,मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे से टर नं.२५ मधील मनपाचे कत  महा व ालय 
इमारतीचा दुसरा मजला वै क य िश णासाठ  नगररचना वभाग िन त करेल यादराने 
व. ी.फक रभाई पानसरे ए युकेशन फाऊंडेशन, िनगड  या सं थेला ११ म ह यां या भाडे कराराने 

देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
कर यात यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३१६      वषय मांक – ४० 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक –मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.उषा मंुढे,मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 पंपळे गुरव भाग .५७ येथील दापोड  पुल ते तुळजाभवानी मंद र ते सृ ी चौकापयतचा 
१८.०० मी. ं द र याचे अ यावत प तीने नुतनीकरण करणे या कामाचे मनपा माफत िनयोजन 
आहे. सदर कामाम ये सदर र याचे अ यावत प तीने काँ ट करण क न नुतनीकरण करावयाचे 
आहे. सदर कामाकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पॅनेलवर क प यव थापन स लागार 
हणून म.ेपे हटेक क स टंटस यांची नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरकामी 

मे.पे हटेक क स टंटस यांना क स टंग फ  हणून िन वदा पुव क पा या ०.७५% व िन वदा 
प ात य  खचा या १.००% अिधक सेवा कर र कम फ  हणून दे यास व य  येणा-
या खचास व मे.पे हटेक क स टंटस ्  यांची नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – १३१७      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक –मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.मोरे र भ डवे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .१६ मधील रावेत येथील बी.आर.ट . 
र यावर ल बा केट ीजला समांतर पुल बांधणेचे कामासाठ  म.े तुप क स टंट यांची क प 
यव थापक स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१८      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक –मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.मोरे र भ डवे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .१६ मधील रावेत येथील रॉयल कासा 

सोसायट  ते बी.आर.ट . र ता ओलांडून एम.आय.ड .सी. पंपींग टेशनकड ल र यावर भुयार  
माग/सब-व/ेओ हर पास साठ  मे. तुप क स टंट यांची क प यव थापक स लागार हणून 
नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३१९      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १५/११/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक –मा.िनमला कुटे 

संदभ – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
  मा.अ य , यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन िल. यांचेकड ल 
द.३१/१०/२०१७ या कायालयीन आदेशा वये पुणे महानगर प रवहन िल. यांचेकड ल १४  
कमचा-यांची सेवा संपु ात आणलेली आहे. सदरचे कमचा-यांमधील बहुतांश कमचार  हे अपंग 
असुन यांना सेवेम ये असताना अपंग व आलेले आहे. अशा कमचा-यांना अपंग वाचे कारण 
दाखवुन यांची सेवा संपु ात आणलेली आहे. सदर कारवाई मानवते या ीकोणातून न क च 
यो य नाह . तर  सदर कमचा-यां या कुटंुबा या उदरिनवाहाचा वचार क न मानवते या 

कोणातून सदर कमचा-यांवर ल कारवाई मागे घेऊन यांना पुववत कामावर घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

िनणय- पीएमपीएमएलचे मु य यव थापक य संचालक ी.मुंढे साहेब यां याकडे हा ठराव 
ताबडतोब पाठवावा. आ ण शासनाने देखील या वषयासंदभात नोट पुटअप क न हा ठराव 
पाठवावा. या कमचा-यांना सेवेवर असताना, कामावर असताना अपंग व आलेले आहे 
यां याबाबतीत सहानुभूतीपूवक वचार झाला पाह जे.  

---------- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच ेजा हर केल.े 
 

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/८३/२०१७ 

दनांक - २२/११/२०१७                          

                                                     
                                                                       नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८                                      

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  

 


