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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – ५१ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – २८/०२/२०१८            वेळ – सकाळ  १०.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक २८/०२/२०१८ रोजी सकाळ  १०.३० 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.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.मंुढे 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 डवे 
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे 
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

                              यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.लांडे-मु यलेखापाल,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण-
सहशहरअिभयंता,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.झगडे,मा.राऊत 
-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 ण मंडळ), मा.पोमण-मु य 

मा हती व तं ान अिधकार , मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.जंुधारे, 
मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.घुबे-कायकार  अिभयंता, मा.आगळे,मा.गाडेकर 
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शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  

सभेस उप थत होते.  
---------- 

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

वषय मांक ९२) वै क य वभागांतगत व वध दवाखाना/ णालयांम ये व वध अिभनामाची  
    पदे भरणेबाबत... 

वषय मांक ९३) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ  
    ठेवावया या वकास कामाबाबत... 

वषय मांक ९४) मनपा या आरो य वभागास आव यक टेर  ए एफ एम म ट  जंतुनाशक  
   / दुगधीनाशक औषध साह य खरेद बाबत... 

वषय मांक ९५) कचरा उचलणे व वाहतुक करणेचे कामाबाबत... 
वषय मांक ९६)  मनपा काय े ाम ये Consturction & Demolition Waste (C&D Waste) 

Management क प DBOT (Design Built Opetation & Transfer) 

त वावर उभारणेबाबत... 
वषय मांक ९७) मनपाचे आरो य वभागास आव यक ह ल बॅरो सा ह य खरेद बाबत... 
वषय मांक ९८) घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा डेपो पयत वाहतूक 

करणेबाबत... 
वषय मांक ९९) घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा डेपो पयत वाहतूक 

करणेबाबत... 
वषय मांक १००) मा. थायी सिमती सभा द.१४/२/२०१८ ठ. .२१९७ म ये दु ती क न 

िमळणेबाबत... 
वषय मांक १०१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मलिनःसारण निलका 

मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणेबाबत – 
मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उषा मंुढे यांचा ताव... 

वषय मांक १०२) पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ानासाठ  वा तु वशारद व 
क प स लागार नेमणूक करणेबाबत – मा.उषा मंुढे, मा.माधुर  

कुलकण  यांचा ताव... 
वषय मांक १०३) मानधनावर नेमणूक बाबत – मा.कैलास बारणे, मा.राजू िमसाळ यांचा 

ताव... 
वषय मांक १०४) खातेिनहाय चौकशी कर याबाबत – मा.उषा मंुढे, मा.िनमला कुटे यांचा 

ताव... 
वषय मांक १०५) वॉड .२४ से.नं.१ महारा  कॉलनीशेजार  मोकळा भुखंड .३ म ये 

पोह याचा तलाव बांध याबाबत – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उषा मंुढे 
यांचा ताव... 
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वषय मांक १०६) ३ रे अ खल भारतीय मराठ  लोककला संमेलनाकर ता येणा-या 

खचास मा यता िमळणेबाबत – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.कोमल 
मेवानी यांचा ताव... 

वषय मांक १०७) मानधनावर नेमणूक बाबत-मा.कैलास बारणे, मा.उ म कदळे यांचा 
ताव... 

वषय मांक १०८) यापार  गाळे भाडेत वावर देणेबाबत – मा.हषल ढोरे, मा.कैलास बारणे 
यांचा ताव... 

वषय मांक १०९) जैव व वधता यव थापन संदभातील अिधकाराबाबत – मा.उषा मंुढे, 
मा.आशा धायगुडे शडगे यांचा ताव... 

वषय मांक ११०) वायसीएम णालयातील हे थ काड मॅनेजमट णालीबाबत – 
मा.ल मण उंडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 

वषय मांक १११) मा. थायी सिमती सभा वषय .४९ म ये दु ती करणेबाबत – 
मा.कोमल मेवानी, मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 

वषय मांक ११२) बीआरट एस सव मागावर ल डे डकेटेड लेनचे ील व नािशक फाट येथील 
जे.आर.ड . टाटा उ डाणपुल जाह रात ह का या मोबद यात देखभाल 
दु तीसाठ  देणेबाबत-मा.कोमल मेवानी, मा.उषा मंुढे यांचा ताव... 

वषय मांक ११३) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ 
ठेवावया या वकास कामांबाबत... 

वषय मांक ११४) पं.िचं.महानगरपािलके या ाथिमक व ालयांतील व ा याना शालेय 
व ाथ  गणवेष पुर वणेबाबत – मा.कोमल मेवानी, मा.ल मण उंडे यांचा 
ताव... 

वषय मांक ११५) पं.िचं.महानगरपािलके या मा यिमक व ालयांतील व ा याना शालेय 
व ाथ  गणवेष पुर वणेबाबत – मा.कोमल मेवानी, मा.ल मण उंडे यांचा 
ताव... 

वषय मांक ११६) कायप का .५०, ठ. .२२७८,२२७९ द.२१/२/२०१८ म ये दु ती 
करणेबाबत – मा.ल मण उंडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 

-------- 
 
 ( पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील सहशहर अिभयंता मा. वीण तुपे आ ण कायकार  
अिभयंता मा. वीण लडकत यांचा वाढ दवस अस याने मा. थायी सिमती या वतीने 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे ह ते पु पगु छ देऊन स कार कर यात आला.) 

------------ 
अ)  दनांक १५/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० वा. आ ण दुपार  ४.०० वा. झाले या सभेचा 

(कायप का मांक ४९) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले. 

------------ 
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ठराव मांक –२२८८      वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग - शासन  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/८०/२०१८ द.२९/०१/२०१ 
वषय- मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९६१, ९६२, ९६० व ९५९ नुसार अनु मे ी.थोरात  

कैलास गेणुभाऊ, कायकार  अिभयंता ( व), ी.धुमाळ दलीप ीरंग, उपअिभयंता ( व), 
ी.मांढरे वासूदेव महादेव, किन  अिभयंता ( व) व ी.अवसरे वासुदेव तुकाराम, किन  

अिभयंता ( व) यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल अवलोकन करणेबाबत...  

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय – तुत वषय, िन वदा नोट स .१२/४-२००७-०८ व िन वदा नोट स .१२/६- 

  २००७-०८ यासह फेरतपासणी क न सादर करावा.  
---------- 

ठराव मांक –२२८९      वषय मांक – २ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/०८/२०१८ द.१/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
शहरातून वाहणा-या पवना नद या वाहातील अडथळा काढून टाकणे कामी िन वदा 

.HO/ENV/6/1/2015-16 नुसार सदर काम हे मे.राज अथ मु हस अ ड ा पोट यांना 
४.८५% जा त या दराने िमळाले आहे. दनांक १८/०६/२०१६ रोजीचे कायारंभ आदेशा वये 
ठेकेदार यांनी सदर कामास सु वात केलेली आहे. स थतीत मूळ िन वदेम ये अंतभूत एकुण 
१२ ठकाणी या पवना नद पा ामधील अडथळे दूर करणेचे काम पूण झालेले आहे. तावात 
नमूद माणे सदर काम चालू असलेले कामामधून करणे श य होणार नसून यासाठ  सुधा रत 
अंदाजप क करणे यो य होईल असे वाटते. तसेच सदरचे काम चालु िन वदादराने करणेसाठ  
ठेकेदार यांनी यांचे दनांक १५/१२/२०१७ कड ल प ा वये तयार  दश वली आहे. सदर कामाचे 
मूळ िन वदा दराने सुधा रत अंदाजप क तयार केले असता, सदर कामाची सुधा रत 
अंदाजप क य र कम पये १,००,००,०००/- [र कम पये ८७,६५,६१६/- मूळ िन वदा र. . + 
र कम पये १२,३४,३८४/-] इतक  येत आहे. वाढ व र कमेची तरतुद मनपाचे सन २०१७-१८ 
चे सुधा रत अंदाजप काम ये आंतभाव िनयमा माणे करणेत येईल. तर  सदर कामाचे सुधा रत 
खचास एकुण (मुळ िन वदा र कमेसह) र कम पये १,००,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  
फ ) 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 –२२९०    वषय मांक – ३ 
दनांक – २८/०२/२०१८   वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.हषल ढोरे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/५४/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. सटर मे. बी 

एलकेअर यांना द.९/५/२०११ पासून ५ वष कालावधीसाठ  CGHS या (-)२७%  दराने 
without contrast व with contrast MRI क न देणेकामी करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत करणेत आले होते. सदर करारना याची मुदत संपत आली असलेने तसेच नवीन जादा 
मतेचे MRI मिशन िन वदा ये ारे खरेद  करणेकामी िन वदा सुचना ं .११/२०१७-१८ 
िस द कर यात आली असून सदरची िन वदा अंितम होणेकामी लागणारा कालावधी वचारात 

घेता मे. बी एलकेअर यांना द.२१/०२/२०१८ पासून पुढ ल कायादेश होईपयत पूव या 
करारना यास अिधन राहून मुदतवाढ 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 –२२९१      वषय मांक – ४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/२५५/२०१८ द.२०/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील व वध वभागासाठ  आव यक 

संगणक टेशनर  पेपर बॉ स खरेद कामी ई.िन.सु. .40/2017-18  अ वये लघु म  
कोटेशनधारक मे ीसाईज एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे आव यक कॉ युटर पेपर टेशनर  
बॉ स एकुण  1 ते 2 बाबी खरेद  करणेकामी  एकुण र. .5,51,250 /- (अ र  र. .पाच लाख 
ए काव न हजार दोनशे प नास फ ) इतके दर लघु म ा  असुन सदरचे दर वकृत 
करणेत आले आहेत. यानुसार मे ीसाईज एंटर ायजेस, िचंचवड, यांना आदेश . 
मभां/8/का व/240/2018 दनांक 14/02/2018 अ वये कॉ युटर पेपर टेशनर  एकुण  02 
बाबी तातड ने एकुण र. .5,51,250/- (अ र  र. .पाच लाख ए काव न हजार दोनशे पं नास 
फ ) म ये पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत 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 –२२९२      वषय मांक – ५ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/१९७/२०१८  
द.२०/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 3) ि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. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२२९३      वषय मांक – ६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – ड े ीय कायालय 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/१९३/२०१८  

द.२०/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 6) ि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 करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२२९४      वषय मांक – ७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – अ े य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन/का व/४३/२०१८ द.२०/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘अ’ (१ ते १८) मधील िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
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क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२२९५      वषय मांक – ८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . व.मुका/५/का व/१५६/१८ द.२१/२/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल (इ व फ मु यालय) 

सोबतचे प  अ (१ ते २३) 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 करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२२९६      वषय मांक – ९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – अ े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन/का व/४२/२०१८ द.२०/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ (१ ते १०) मधील ि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 करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२२९७      वषय मांक – १० 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . व.मुका/४/का व/१०२/२०१८ द.२२/२/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘अ’        

(१ ते ४) मधील िन वदा कामाचं े ि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 
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आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२२९८      वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/२७०/२०१८ द.२१/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व वध वभागासाठ  व मा.पदािधकार , यांना आव यक लेटरहेड, हजीट ंग 

काड व िशफारस प  छपाई सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. .34/2016-17 मंजुर लघु म 
िन वदाकार १) मे आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड, यांना आदेश ं  मभां/8/का व/620/2017 
दनांक 28/9/2017 अ वये आव यकते माणे पुरवठा करणेकामी आदेश िनगत करणेत 
आलेला आहे. २) मे. गणराज टंस, आकुड , यांना आदेश ं .मभां/8/का व/620/2017 
दनांक 28/9/2017 अ वये आव यकते माणे पुरवठा करणेकामी आदेश िनगत करणेत 
आलेला आहे. यानुसार  व वध वभागाकड ल प ा वये क न दलेले छपाईकामी १) मे. 
आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे बाब ं .05 क रता र. .1,25,400/- २) मे.गणराज ंटस,, 
यांचे बाब ं  04 क रता र. .1,14,318/- आकुड  यांच ेएकुण र. .2,39,718/- (अ र  र. .दोन 
लाख एकोणचाळ स हजार सातशे अठरा फ )चे जादा झाले या खचाचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२२९९      वषय मांक – १२ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – वृ संवधन  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वृ /४/का व/९७/२०१८ द.१२/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम 

१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरण सिमतीने सन २०१७-१८ चे सुधार त व 
सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप कास मा. महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 
सबब सोबत माणे मा.वृ ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले अंदाजप क असून सन 
२०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप क र. .२२,६१,५६,०००/- इतके आहे. 
सदर अंदाजप कास मा.महापािलका सभेकडे मा यता िमळणेकामी िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३००      वषय मांक – १३ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – नगरसिचव 
सूचक –मा.आशा धायगुडे-शडगे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/१/का व/४१/२०१८ द.२२/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
मा.पदािधकार  यांचे कायालयाकड ल कमचा-यांना उदा. मु य िल पक, िल पक, संगणक 

चालक, िशपाई, मजूर इ याद  यांना स या मा. थायी सिमती ठराव मांक ११९८१ 
द.१४/९/२०१० अ वये दर महा येक  र. .१८००/- माणे वशेष भ ा देणेत येत आहे. 
सदर वशेष भ ा र  क न शासन वभागाकड ल दनांक ९/१०/२०१७ चे प ास अनुस न 
आदेश . शा/१/का व/९८८/२०१३ द.२३/७/२०१३ अ वये कायालयीन कामकाजा या वेळे 
यित र  तसेच सावजिनक सु ट चे दवशी मा. पदािधकार  उप थत असलेने जादा वेळ 
थांबून कामकाज के यास स या या नगरसिचव वभागाकड ल इतर कमचा-यां माणे मा. 
पदािधकार  यांचे कायालयाकड ल कमचा-यांना अितकालीन भ ा अदा करणेस मा यता दे यात 
येत आहे. तसेच स मा.पदािधकार  कायालयात उप थत नसताना संबंिधत पदािधका-यांनी 
दले या सूचने माणे कायालयात व काय माचे ठकाणी कायालयीन वेळेपूव /वेळेनंतर 
सावजिनक, सा ा हक सु ट या दवशी जादा वेळ थांबून कामकाज के यास याचाह  
अितकालीन भ ा बायोमे क न द नुसार 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 –२३०१      वषय मांक – १४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०८/का व/२७९/२०१८ द.२२/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महापािलका साव क िनवडणूक - २०१७ कर ता 

ई.िन.सु. .21/2016-17 अ वये मे.िस द कॉपीअस अँ ड टुडंट क झुमर टोअर, पंपर  
यांचेकड ल ा  झालेले लघु म दर ित ंट 01.22 माणे मतदार या ा जादा छपाईकामी 
एकुण 427145 ंट वेळोवेळ  िनवडणुक वभागा या सुचनेनुसार मंजुर दराने एकुण 
र. .5,21,116.90 पुणाकात र. .5,21,117/-चे जादा कामकाज आव यकतेनुसार तातड ने क न 
घेतले आहे. मे. िस द कॉपीअस अँ ड टुडंट क झुमर टोअर, पंपर  यांचे मतदार या ा 
(झेरॉ स प दतीने) जादा छपाई कामकाज  ित. ंट 01.22 पैसे या माणे 427145 ंट साठ   
एकुण र. .5,21,117/- (अ र  र. .पाच लाख एकवीस हजार एकश े सतरा फ ) च े खचाचे 
अवलोकन करणेत 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 –२३०२      वषय मांक – १५ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/७१७/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/४८/२०१७-१८ अ वये भाग .१५ 

म ये व ठलमं दर प रसरात पालखी िश प उभारणे व शुशोिभकरण करणेकामी ( वागत 
कमान इ.व व ठलमं दर िभंतीवर युरल करणे.) M/s.PANDURANG ENTERPRISES 
िन.र. .१,२२,९७,२८१/-(अ र  र. .एक कोट  बावीस लाख स या णव हजार दोनशे ए याऐंशी 
फ ) पे ा २.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१,२०,५१,३३५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 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 –२३०३      वषय मांक – १६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/७१८/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८८/२/२०१७-१८ अ वये भाग .१० 

पंपर  येथील स.न.३१-१ ते ५ व ३१-१ब-२ ते ६ मधील जागेम ये िन:समथ (अपंग) साठ  
क याणकार  क  बांधणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .८,०६,७२,८३३/-
(अ र  र. .आठ कोट  सहा लाख बाह र हजार आठशे तेहतीस फ ) पे ा १२.५७% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .७,०५,३२,२५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३०४      वषय मांक – १७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/९१/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा नोट सी दारे एकुण ४४ उ ानांचे िन वदा 

माग वणेत आ या हो या. यापैक  ३९ उ ानांचे देखभाल व संर णकामी करारनामा क न 
कामकाज आदेश देणेत आला आहे. यापैक  २ उ ान यापुव च मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घेवुन देखभालीचे कामकाज आदेश देणेत आ या आहेत. व यातील प  अ नुसार ३६ 
उ ानांचे करारनामा क न कामकाज आदेश देणेत आला आहे. यानुसार प  अ माणे एकुण 
३४ उ ानांचे मा. थायी सिमती सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे. एकुण ४४ 
उ ानांचे िन वदेमधील एकुण ३९ िन वदा कायवाह  पुण झालेली असुन एकुण ५ उ ाने प  ब 
मधील अ. .४० ते ४४ नुसार शेराम ये दले या कारणामुळे लं बत आहेत.सदर एकुण ३४ 
उ ानांचे प  ‘अ’ नुसार  िन वदांचे कामकाज पुण झाले असुन संबंिधत ठेकेदारांना करारनामे 
क न कामकाज आदेश  देणेत आला आहे. तसेच प  ब मधील उ ानांना िन वदा कायवाह  
पुण हो या या कालावधीपयत मुदतवाढ व य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३०५      वषय मांक – १८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग –उ ान/वृ संवधन  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१०४/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  उ ान/वृ संवधन वभागामाफत व वध कारची 

वै व पुण उ ाने वकिसत केलेली असुन याम ये पयावरण वषयक बाबींचे समावेश असलेली 
पयावरण सं कार उ ान एम.आय.ड .सी भोसर  व आयुव दक वनऔषधी उ ान एफ.-२ लॉक 
पंपर  वकिसत केलेली आहे. सदर उ ानातील पयावरण वषयक बाबींचे शालेय व ाथाना 
मा हती हावी व यां याम ये पयावरण वषयक जनजागृती हावी या उ ेशाने मनपा या ५ 
वी ते ९ वी मा यिमक शाळांमिधल व ाथासाठ  १०० पयावरण वषयक सहलींच ेआयोजन 
मे.िनसग जागर ित ाण कोथ ड पुणे यांचेकडुन यांनी सादर केलेले तावानुसार व 
मा. थायी सिमती ठराव .१९७१५ द.२७/१२/२०१६  चे मंजुर दरा माणे िन वदा न माग वता 
थेट प दतीने देणेस व याकामी येणारे र.   ९,९०,०००/- चे खचास मा यता देणेस तसेच 
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. 
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ठराव मांक –२३०६      वषय मांक – १९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग-क े ीय कायालय, व ुत  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .िन/क/का व/१३३/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ९) मधील िन वदा 

कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  अिधन राहून सबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३०७     वषय मांक – २० 
दनांक – २८/०२/२०१८    वभाग-क े ीय कायालय, थाप य  
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .िन/क/का व/१३२/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते  २५) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  अिधन राहून सबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३०८      वषय मांक – २१ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२५२/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/5/2017-18 अ वये भाग .५८ नवी 

सांगवी येथील र याची वशेष दु ती कामे करणेकामी मे.ब हरट दस 
िन.र. .4,30,20,253/- (अ र  र कम पये चार कोट  तीस लाख वीस हजार दोनशे ेप न 
फ )पे ा 16.88% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .3,57,58,434/-  पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 राहुन 
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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 –२३०९      वषय मांक – २२ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२५०/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/11/2017-18 अ वये क भागात 

ठक ठकाणी आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .4,18,78,201/- 
(अ र  र कम पये चार कोट  अठरा लाख अ याह र हजार दोनशे एक फ ) पे ा 
16.88% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  3,48,09,161/-  पयत काम क न 
घेणेस  आ ण 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 –२३१०      वषय मांक – २३ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२५३/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/6/2017-18 अ वये भाग .५७ 

पंपळे गुरव र या या कडेने पे ह ंग लॉ स बस वणे व अ ावत प दतीने र ता वकिसत 
करणेकामी मे.ए.आर.क शन िन.र. .4,08,74,769/- (अ र  र कम पये चार कोट  आठ 
लाख चौ-याह र हजार सातशे एकोणस र फ ) पे ा 1.00% कमी दराने ा  झालेली आहे. 
सन २०१७-१८ च ेएस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.58% कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .4,04,66,021/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३११      वषय मांक – २४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/१९३/२०१८ द.२२/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वायसीएम णालयाकड ल चाण य हॉलसाठ  आव यक खु या सा ह य 

खरेद कामी ई- िन वदा सुचना ं  46/2017-18 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन िन वदाधारकांचे दर ा  झाले आहेत. ा  
दरप काम ये मे रेखा इं जिनअर ंग व स, िचंचवड यांचे बाब .01 (150 नग) साठ  
र. .11,62,350/-(अ र  र. . अकरा लाख बास  हजार तीनशे प नास फ ) इतका खच 
येणार आहे. ा  लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन लघु म िन वदाकार 
यांचेबरोबर वह त नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –२३१२      वषय मांक – २५ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/८६/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/08/2017-18 अ वये पंपळे गुरव 

भाग .५७ येथील दापोड  पुल ते तुळजाभवानी मंद र ते सृ ी चौकापयत १८.०० मी. ं द 
र याचे अ यावत प दतीने नुतनीकरण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. (इं) ा. िल. 
िन.र. .17,40,95,353/- (अ र  र कम पये सतरा कोट  चाळ स लाख पं या णव हजार 
तीनशे ेप न फ ) पे ा 4.9% जादा (सुधा रत दराने) ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.52% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने र. .18,26,26,025/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३१३      वषय मांक – २६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/८/का व/१३८/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .28/2017-18 मधील अ. .1 अ वये 

. .२४ (रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील रामकृ ण मोरे ना यगृहाचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.एस अँ ड जे व डकॉन ा िल िन.र. .18,46,61,307/- (अ र  र. .आठरा कोट  शेहचाळ स 
लाख एकस  हजार तीनशे सात फ ) पे ा 7.56% कमी या 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 –२३१४      वषय मांक – २७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – अ नशामक 
सूचक –मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ न/०३/का व/०५५/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
अ नशामक वभागाक रता ०३ नग फायर कॅनन टॉवर हेईकल वाहने पेिसफ केशन 

नुसार उपकरणांसह खरेद  व ०३ वष ए.एम.सी.करणेकामी, ई िन वदा सुचना .०१/२०१७-१८ 
अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेतील मे.हाय 
टेक स ह सेस, िचखली, पुणे  यांचे ०३ नग फायर कॅनन टॉवर हेईकल वाहने पेिसफ केशन 
नुसार उपकरणांसह खरेद  व ०३ वष ए.एम.सी. करणेकामी मे.हाय टेक स ह सेस, िचखली, पुणे 
यांनी ितवाहन र. .२५,०००/- सुट दलेली आहे. यानुसार एकूण सुट र. .७५,०००/- वजा 
जाता र. .८,१४,६०,११६/- (अ र  र. .आठ कोट  चौदा लाख साठ हजार एकशे सोळा फ ) चे 
खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच अ नशामक 
वभागाकड ल आव यकता वचारात घेऊन िन वदा नोट स .१/१७-१८ नुसार ा  झाले या 
दरानेच मे.हायटेक स हसेस, िचखली, पुणे यांचेकडून आणखी २ नग फायर कॅनन टॉवर 
हेईकल वाहने पेिस फकेशन नुसार उपकरणासह खरेद  करणेस व ३ वष ए.एम.सी. 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. 
---------- 
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ठराव मांक –२३१५      वषय मांक – २८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२४८/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/7/2017-18 अ वये भाग .57 

(न वन भाग .31) पंपळे गुरव मधील बँक ऑफ महारा  ते ओर याना इमारतीपयतचा र ता 
अ ावत प दतीने वकसीत करणेकामी मे.अजवानी इ  ा. ा.िल. िन.र. .7,37,73,341/- 
(अ र  र कम पये सात कोट  सदोतीस लाख याह र हजार तीनशे ए केचाळ स फ ) पे ा 
4.८5% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 4.४८% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .७,७३,५१,३४८/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 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 –२३१६      वषय मांक – २९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२५१/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/1/2017-18 अ वये भाग .57 

(न वन भाग . ३१) पंपळे गुरव मधील काटेपुरम चौक ते मनपा शाळा पयतचा र ता 
अ ावत प दतीने वकसीत करणेकामी मे.कृ णाई इ ा. ा.िल. िन.र. .8,30,37,250/- (अ र  
र कम पये आठ कोट  तीस लाख सदोतीस हजार दोनशे प नास फ ) पे ा 4.90% जादा 
दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा ३.१८% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .8,71,०६,०७५/-  
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार 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 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३१७      वषय मांक – ३० 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/१००/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75/9/2017-18 अ वये भाग .३३ 

गवळ नगर मधील आर ण .४०७ खेळाचे मैदान येथे डासंकुल इमारत बांधणेकामी मे. ी 
िस द वनायक क शन िन.र. .1,40,05,412/- (अ र  र कम पये एक कोट  चाळ स 
लाख पाच हजार चारशे बारा फ ) पे ा 0.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,39,35,385/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक 
राह ल. 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 –२३१८      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१४३/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध वभागांकर ता आव यक यु.पी.एस. बॅट-या खरेद कामी 

ऑनलाईन िन वदा .३२/२०१७-१८ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे.इंदू इ फोटेक 
सो युशन यांचे बाब .०१ ते ०४ (५५० नग) साठ  मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक 
युपीएस बॅट-या खरेद कामी दर एकुण र. .२२,७८,१५०/- (अ र  र. .बावीस लाख अ याह र 
हजार एकशे प नास फ ) लघु म दर वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचाचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
 
 
 
 



 18
 
ठराव मांक –२३१९      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– १) मा.योिगता नागरगोजे, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव- 
२) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव मांक ३५ दनांक २१/०२/२०१८  
नुसार, 
िश ण वभागा या एकूण २०६ बालवा या आहेत. बालवाड चे काम हावे तसेच यो य 

सम वय साधता यावा यासाठ  जे  बालवाड  िश का यां या २००९ म ये सम वयक व मु य 
सम वयक यांना नेमणूका दे यात आले या आहेत. १९८८ पासून या अगद  तुटपंु या 
मानधनावर काम करत असून स या पंपर  िचंचवड व भोसर  ा वभागातून सम वयक 
शाळना भेट  देवून बालवाड चा दजा सुधार यासाठ  व वध उप म घेत असून बालवाड  ारे 
व ाथाचा पाया भ कम होत आहे. 

येक शाळेला भेट दे यासाठ  सम वयकांना व:ता या मानधनातूनच खच करावा 
लागतो. तर  िश ण वभागाकड ल बालवाड  सम वयकांचे पुव या मानधना ऐवजी खालील 
माणे मानधन िन त कर यात यावे. 

 
अ. . तपिशल/ मानधन ट पा स याचे मानधन ावयाचे 

मानधन 

१. १ ते ५ वष सेवा पुण  ७०००/- १४०००/- 
२. ५.१ ते १० वष सेवा पुण  ८०००/- १६०००/- 
३. १०.१ ते १५ वष सेवा पुण  ९०००/- १८०००/- 
४. १५.१ ते २० वष सेवा पुण १००००/- २००००/- 
५. २० वष पुढे सेवा झाले या सव 

बालवाड  िश का/ से वका 
११०००/- २२०००/- 

        

पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल बालवाड  सम वयकांचे 
पुव या मानधनाऐवजी वर ल माणे मानधन 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 –२३२०      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/५/का व/१७०/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

नगरसिचव 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 
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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 –२३२१      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/३२३/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/5/2017-18 अ वये भाग .२२ 

केशवनगर शाळेमागील खेळाचे मैदान वकसीत करणेकामी मे.रेणूका कं शन 
िन.र. .36,41,371/- (अ र  र कम . छ ीस लाख ए केचाळ स हजार तीनशे ए काह र 
फ ) पे ा 23.18% कमी र. .27,97,301/- पयत काम क न घेणेस आ ण 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 –२३२२     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २८/०२/२०१८    वभाग – ड े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े था/का व/१९९/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
भाग .२५ वाकड येथील आ. .४२३ म ये शाळा इमारत बांधणे या क पासाठ  

मे.टंडन अबन सो युश स यांची सदर कामाचा पुवानुभव ल ात घेता वा तु वशारद स लागार 
(Architect) व क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणुन नेमणुक करणेस व क प 
तां क या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार वा तु 
वशारदच े िन वदा पुव कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या १.२५% सव करास हत िन वदा 
प ात कामासाठ  य  खचा या ०.७५% (सव करास हत) अशी एकुण २.००% फ  व क प 
य थापनासाठ  १.५०% (Post Tendering) क पा या य  होणा-या खचावर मनपा या 
अट , शत नुसार फ  अदायगी 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 –२३२३      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/१९४/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे आरो य वभागास आव यक बॅ टोडे स जंतुनाशक/दुगधीनाशक औषध खरेद  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 73 (क) अनुसुिच ड करण 5 मांक (2) (2) नुसार 
िन वदा न माग वता, थेट प दतीने M/s Unilab Chemicals and Pharmaceuticals Pvt 
Ltd. मंुबई या उ पा दत कंपनीकडुन बॅ टोडे स जंतुनाशक/दुगधीनाशक औषध 5070 िलटर 
खरेद कामी र. .1360/- ती िलटर दरानुसार एकुण र. .68,95,200/- (अ र  र. . अडुस  
लाख पं या णव हजार दोनशे फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३२४      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.कैलास बारणे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/८५/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा नोट स .ENV/05/2017-18 

अ वये पंपर  िचंचवड शहरा या घनकच-या या वघटनासाठ  अ याधुिनक तं ानावर 
आधा रत वे ट टू एनज  क प DBOT त वावर उभारणेकामी ा  िन वदांचा तपशील 
खालील माणे.  

१ िनिवदा र. . : DBOT त वावर 

२ बयाणा र. . : २,००,००,०००/- (ऑनलाईन प दतीने र. . १,००,०००/- जमा) 

३ बँक गॅरंटी र. .  : र. . १,९९,००,०००/- 
४ परफॉरम स िस यु रटी र. . : १०,००,००,०००/- 

५ िनिवदा फॉम र. .  : १५,०००/- 

६ कामाची मुदत : क प उभारणे १८ मिहने व चालन, देखभाल व दु तीसह एकुण 
कालावधी – २१ वष 

७ िनिवदा िस दी द.ैनांव : १. द.ैसकाळ, २. दै.महारा , ३. द.ैनवभारत टाई स ४. दै.टाई स 
ऑफ इंिडया 

८ िनिवदा िव  दनांक  : मुळ दनांक २९/०९/२०१७ ते दनांक २२/११/२०१७ पिहली 
मुदतवाढ दनांक १३/१२/२०१७ रोजी पयत दुसरी मुदतवाढ 
दनांक १२/०१/२०१८ रोजी पयत 

९ िनिवदा फॉम ि वकृती : दनांक २९/०९/२०१७ ते दनांक १२/०१/२०१८ पयत 

१० िनिवदा िव  सं या : ०३,  

११ ा  झाले या िनिवदा  ०३ 

१२ िनिवदा उघड याचा दनांक : दनांक १७/०२/२०१८ 

१३ िनिवदा ा ता कालावधी : १८० दवस 
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तुत कामासाठ  ा  एकुण ३ िन वदाधारकांनी सादर केले या तां क व 

आिथक कागदप ांची छाननी व पडताळणी क न दले या अहवालानुसार पा  होत असले या 
३ िन वदाधारकांचे दुसरे पाक ट दनांक १७/०२/२०१८ रोजी उघडणेत आले. यानुसार पा  
िन वदाधारकांचे दरप क खालील माणे.  

अ. . ठेकेदाराचे नांव िनिवदेत ा  दर  
१ मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. + म.ेए.जी.ए हायरो  र. . ५२८/- ित मे.टन  
२ मे. ा सफर ट एनज  िस टीम ा.िल. र. . ५४६/- ित मे.टन 
३ मे.मे ो वे ट हॅ ड लग ा.िल. र. . १२००/- ित म.ेटन 

 वर ल माणे िन वदा नोट स मांक Env/5/2017-18 साठ  ा  झाले या ३ 
िन वदाधारकापैक  मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. यांचा दर इतर िन वदाधारकांनी सादर 
केले या दरापे ा लघु म (L1)अस याने यांना अजून दर कमी क न िमळणे बाबत वचारणा 
करणेत आली. तसेच यांचेकडून क पाचे Technical Proposalव Financial Model बाबत 
तां क स लागार सिमतीसमोर दनांक २२/०२/२०१८ रोजी सादर करण करणेस सांगणेत 
आले. स थतीम ये मोशी येथील मनपाने वखचाने तयार केले या मेकॅिनकल कंपो ट ंग 
लॅ टचे चालन, देखभाल व दु ती करणेसाठ  िन वदा . ENV/01/2017-18 अ वये 
मे.बी. ह .जी. इं. ा.िल यांना दनांक २२/०९/२०१७ रोजी या आदेशा वये र. . ३८५/- ित 
टन तसेच सॅिनटर  लॅ ड फल देखभाल, दु तीसाठ  र. . १६४/- ितटन या दराने काम 
करणेत येत आहे. यासाठ  येणारा एकुण एक त खच र. . ५५९/- ितटन इतका येत आहे. 

तथापी वषयां कत क पा या िन वदेमधील अट  व शत नुसार कामाची या ी (Scope of 

Work) खालील माणे आहे.   

१. सदरचा क प बांधकामाचा कालावधी १८ म हने असून या क पाचे चालन,देखभाल व 
दु ती िन वदा अट  शत नुसार एकूण २१ वष कालावधीसाठ  आहे. 

२. सदर या क पासाठ  मनपाचा आिथक ह सा हणून आव यकता अस यास र. .५०.०० 
कोट  क प िन वदेम ये नमुद व वध ट यांवर देय आहे. 

३. वे ट टू एनज  क पातून िनमाण होणार  वीज यांनी व ूत मंडळास वकावी कंवा 
मनपास दे याची तयार  अस यास यासाठ  ५/- पये ित युनीट दराने मनपास उपल ध 
होईल. 

४. ठेकेदाराने मनपा े ातून गोळा होणा-या कच-यासाठ  १००० टन ित दन मतेची 
Material Recovery Facility (MRF) न याने बसवून याची देखभाल दु ती करावयाची 
आहे . 

५. मोशी येथील अ त वातील सॅिनटर  लॅ ड फल साईटची देखभाल व दु ती क न 
आव यकतेनूसार याचे लोजर व नवीन एस.एफ.एल. तयार करणे. 

६. शहरातून गोळा होणा-या कच-याचे वाढते माण ल ात घेता २१ वष कालावधीम ये 
आव यकतेनूसार क पाची मता वाढ व याची जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची आहे.  

७. सदर या क पासाठ  सव आव यक या परवान या तसेच दुषणा वषयी परवान या 
घेणेची जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची आहे . 

८. मनपा माफत सदर क पासाठ  मोशी कचरा डेपो येथील आव यक जागा उपल ध क न 
दे यात येणार असून दैनं दन गोळा होणारा कचरा येसाठ  दे यात येणार आहे . 
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९. या यित र  िन वदा अट  शत  व करारना याम ये नमूद सव बाबींची पूतता 

करणे सबंिधत ठेकेदारावर बंधनकारक आहे . 
यानुसार उपरो  सव कामांचा आंतभाव सदर या िन वदेम ये असून यासाठ  ा  लघू म 

दराचे िन वदाधारक मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल.यांनी सादर केलेले Technical Proposal व 

Financial Model वर वचार विनमय करणेसाठ  मा.आयु  सो यांचे अ य तेखाली तां क 
स लागार सिमतीची (Technical Advisor Committee – TAC) ची बैठक दनांक २२/०२/२०१८ 
रोजी मा.आयु  क ात पार पडली. सदर या बैठक म ये वषयां कत ता वत क पाचा 
आराखडा व िनयोजन याच माणे क पाचे Financial Model चे सादर करण करणेत आले. 
सदर या कमीट ने िनयो जत क प तां क व आिथक या यो य अस याचे मत न द वले. 
याच माणे मा.आयु  सो यांनी Financial Model वर या क पाचे मनपाचे स लागार 

मे.टंडन अबन सो यूशन यांचेसमवेत वचार विनमय क न ठेकेदारांनी सदर या क पासाठ  
गृह त धरले या (Assumptions) म ये मनपाकडून द या जाणा-या र. .५०.०० कोट  पयेची 
अिथक मदत २ वषानंतर (सन २०२०) िमळेल असे गृह त धरले आहे. तथापी सदरची र कम 
पुढ ल वष  (सन २०१९) पासून िमळेल असे गृह त धरणे आव यक आहे. या माणे 
क पासाठ  गंुतवणुक वर ल बँकेचे याजाचा दर द.सा.द.शे. ११.५% गृह त धरले आहे. तथापी 

सदरचे याज यापे ा कमी दराने उपल ध क न देणेसाठ  मनपाने मदत व सहा य के यास 
यानुसार Tipping Charges कमी होऊ शकते हे ठेकेदारां या िनदशनास आणुन दले. यानुसार 
यांनी यापूव  सादर केलेले दर अजून कती कमी क  शकता याबाबत यांना वचारणा 

करणेत आली. यानुसार संबंिधत ठेकेदार यांनी याबाबींचा स व तर अ यास क न दनांक 
२३/०२/२०१८ चे यांचे प ानुसार सादर केले या खालील माणे सुधा रत तावास मा. थायी 
सिमतीचे मा यता घेणे आव यक आहे.   

 
१. क पाचा भांडवली खच र कम पये २०८ .३६ कोट  

२. Financial Model नूसार येणारा अिथक परतावा )Post Tax Equity IRR ( –१६ .०९ % 
 

या कामाचे ठेकेदार मे.अ टोनी लारा ा.िल. यांनी सादर केलेले सुधा रत दराचा ताव 
तसेच तां क स लागार सिमती या बैठक मधील िनणय व या अनुषंगाने म.ेटंडन अबन 
सो यूशन यांनी सादर केले या छाननी अहवालातील िशफारशीनुसार वषयां कत क पासाठ  
मनपास ा  मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. यां या Financial Model नुसार द.सा.द.शे 
११.५०% याजदराने येणारा मुळ Tipping Fee दर र. . ५०४/- ितटन आ ण येक वष  
कं ाट कालावधीम ये महागाई िनदशंकानुसार (WPI) होणार  वाढ/घट दरानूसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या सुधा रत दराने तसेच महानगरपािलकेची 
आिथक मता व Credit Rating उ म अस या कारणाने महानगरपािलके या मदतीने व 
सहा याने गंुतवणूक वर ल याजदर ११.५% पे ा कमी येऊ शकतो. यासाठ  आिथक 
सं थांबरोबर चचा क न याजदर कमी करणेत येईल. तसेच खाली नमुद के या माणे 
गंुतवणुक वर ल याजदरात होणा-या कपाती या माणात Tipping Fee म ये होणार  कपात 
मा य अस याचा ताव दला आहे.  
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Sr.No. Coupon rate of debt 
(in percentage) 

Tipping rate worked out based on 
16.09% Post tax equity internal rate 

of return. 
i.  11.50 504 

ii.  11.00 499 
iii.  10.50 494 
iv.  10.00 489 
v.  9.50 484 

vi.  9.00 479 
vii.  8.50 473 

viii.  8.00 468 
ix.  7.50 463 
x.  7.00 457 

xi.  6.50 452 

या अट स अिधन राहून या सुधा रत दराने येणा-या खचास मा यता असलेस तसेच 
संबंिधत ठेकेदारांने सादर केले या Financial Model नूसार सादर याजदरात आिथक 
सं थां या चचनूसार व त  य ं या मा यतेनूसार Financial Model नुसार होणा-या 
Tipping Fee मधील कपातीस  मा यता देणेचे अिधकार मा.आयु  सो यांना दान करणेस 
याच माणे संबंिधत ठेकेदाराकडून Financial Closure होणे या कालावधीत व छ भारत 

अिभयानांतगतसादर केले या DPR साठ  शासनाकडून अनुदान ा  झा यास या 
अनुदानामधून अथवा मनपा या फंडातून िन वदा अट  शत नुसार अनुदान देणे या तावास 
मा यता असलेस यानुसार मे.अ टोनी लारा ा.िल. व मे. ए.जी.ए हायरो यांचे भागीदार  
कंपनीसोबत िन वदा अट  शत नुसार करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
सदर या क पाचे व प (DBOT) पहाता आिथक पतपुरवठा करणा-या सं था या 
आव यकतेनुसार ठेकेदारांशी करारनामा करताना अथवा करारना यात आव यक या दु ती 
करणेस तथा आव यक या अट ंचा समावेश करारना यात करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना 
दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय -१) कामाचा दजा राखला पाह जे. 

२) काम िनधार त वेळेत पूण होणे  आव यक आहे. याची खबरदार  अिधका-यांनी 
यावी. 

   ३) या कामासाठ  या शासक य परवान यांची आव यकता आहे, या शासक य  
परवान या रतसर घे यात या यात याची द ता अिधका-यांनी यावी. 

---------- 
 
 
 
 
 
 



 24
 
ठराव मांक –२३२५      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१०५/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स . १६ बाब .३/२०१७-१८ अ वये 

पुणे मंुबई हमर ता िनगड  ते दापोड  सुशोिभकरण करणेकामी मे. बी. ह .जी. इं डया िल. 
िन वदा र कम पये ७९,७९,६२०/- (अ र  र. . एकोणऐंशी लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे 
वीस फ ) या ठेकेदाराची िन वदा ह  सवात कमी दराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा २% 
जा त दराने र, ,८१,३९,२१२/- वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस 
व तुतकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३२६      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व११/मोशी/४९९/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा.खाजगी वाटाघाट  सिमती या द. २२/०२/२०१८ चे सभेम ये खाली नमुद वषय 

ं . १ ते ६ बाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी 
वाटाघाट  सिमतीने जु या व वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णांचा 
मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेत यावा असे ठरले आहे.   
   १.    मौजे िचंचवड, ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. २७८ प,ै िससनं.१२५६पै या    

िमळकतीमधील मंजूर वकास योजनेतील ९ .०० मी. ं द   र याने  बाधीत े . 
   २.    म जे मोशी येथील गट नं ५६१ पै (जुना गट नं ५६३ पै) मधील मंजुर वकास 

योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े . 
   ३.    म जे मोशी येथील गट नं ५६२ पै (जुना गट नं ५६४ पै) मधील मंजुर  वकास 

योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े . 
  ४. म जे भोसर  (कासारवाड )  येथील स नं ५०५ पै, िस स नं १९८४ व १९८८ मधील मंजुर 

वकास योजनेतील १२.०० मी ं द र याने बािधत े . 
            ५. म जे पंपळे गुरव, ता. हवेली, ज. पुणे येथील स नं ८०/३/३०पै िस स नं २४९५ 

मधील मंजुर वकास योजनेतील आ  ३५५ (C P G) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान ने 
बािधत े . 

            ६. म जे पंपळे गुरव, ता. हवेली, ज. पुणे येथील स नं ८५/१ब/२/२पै िस स नं २४९५ 
मधील मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी ं द र याने बािधत े .  
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तर  वर लपैक  .२ नुसार म जे मोशी येथील गट नं ५६१ पै (जुना गट नं ५६३ पै) 

मधील मंजुर वकास योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े  १६०.०० चौ मी साठ  
येणारे मु यांकन र. .२६,१७,६००/-(अ र  र. .स वीस लाख सतरा हजार सहाशे फ ) व 
मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक 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 –२३२७      वषय मांक – ४० 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व१३/२४/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मा.खाजगी वाटाघाट  सिमती या द. २२/०२/२०१८ चे सभेम ये खाली नमुद वषय 

ं .१ ते ६ बाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी 
वाटाघाट  सिमतीने जु या व वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णांचा 
मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेत यावा असे ठरले आहे.   
   १.    मौजे िचंचवड, ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं.२७८ पै, िस स नं. १२५६पै या  

िमळकतीमधील मंजूर वकास योजनेतील ९ .०० मी. ं द   र याने  बाधीत े . 
   २.    म जे मोशी येथील गट नं ५६१ पै (जुना गट नं ५६३ पै) मधील मंजुर  वकास 

योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े . 
   ३.    म जे मोशी येथील गट नं ५६२ पै (जुना गट नं ५६४ पै) मधील मंजुर वकास 

योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े . 
            ४. म जे भोसर  (कासारवाड )  येथील स नं ५०५ पै, िस स नं १९८४ व १९८८ मधील मंजुर 

वकास योजनेतील १२.०० मी ं द र याने बािधत े . 
            ५. म जे पंपळे गुरव, ता. हवेली, ज. पुणे येथील स नं ८०/३/३०पै िस स नं २४९५ 

मधील मंजुर वकास योजनेतील आ  ३५५ (C P G) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान ने 
बािधत े . 

            ६. म जे पंपळे गुरव, ता. हवेली, ज. पुणे येथील स नं ८५/१ब/२/२पै िस स नं २४९५ 
मधील मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी ं द र याने बािधत े .  

तर  वर ल पैक   ४ नुसार म जे भोसर (कासारवाड ) येथील स.नं. ५०५।१ व २ पै, 
िस स नं.१९८४ पै व १९८८ पै मधील मंजुर वकास योजनेतील १२.०० मी ं द र याने बािधत 
े  ९६६.९७ चौ मी साठ  येणारे मु यांकन र. . ७७,६८,६३६/-(अ र  र. .स याह र लाख 

अडुस  हजार सहाशे छ ीस फ ) ला व मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर 
अनुषंगीक 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 –२३२८      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व११/मोशी/५००/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा.खाजगी वाटाघाट  सिमती या द. २२/०२/२०१८ चे सभेम ये खाली नमुद वषय 

ं .१ ते ६ बाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी 
वाटाघाट  सिमतीने जु या व वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णांचा 
मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेत यावा असे ठरले आहे.    
      १.    मौजे िचंचवड, ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं. २७८ पै, िस स नं.१२५६पै या   

िमळकतीमधील मंजूर वकास योजनेतील ९ .०० मी. ं द   र याने  बाधीत े . 
      २.    म जे मोशी येथील गट नं ५६१ पै (जुना गट नं ५६३ पै) मधील मंजुर वकास 

योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े . 
      ३.    म जे मोशी येथील गट नं ५६२ पै (जुना गट नं ५६४ पै) मधील मंजुर    

वकास योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े . 
      ४. म जे भोसर  ( कासारवाड )  येथील स नं ५०५ पै, िस स नं १९८४ व १९८८ मधील 

मंजुर वकास योजनेतील १२.०० मी ं द र याने बािधत े . 
      ५. म जे पंपळे गुरव, ता. हवेली, ज. पुणे येथील स नं ८०/३/३०पै िस स नं २४९५ 

मधील मंजुर वकास योजनेतील आ  ३५५ (C P G) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान ने 
बािधत े . 

      ६. म जे पंपळे गुरव, ता. हवेली, ज. पुणे येथील स नं ८५/१ब/२/२पै िस स नं २४९५ 
मधील मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी ं द र याने बािधत े .   

 
तर  वर ल पैक   ३ नुसार म जे मोशी येथील गट नं ५६२ पै (जुना गट नं ५६४ पै) 

मधील मंजुर वकास योजनेतील ६०.०० मी ं द र याने बािधत े  ४२.०० चौ मी साठ  
येणारे मु यांकन र. .६८७१२०/- व मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक 
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 –२३२९      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१८९१/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९३/१-२०१७-१८ नािशक फाटा ते वाकड या 

बीआरट एस र यावर गो वंद गाडन चौक येथे सबवे बांधणेकामी मे.बी.के.खोसे  
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िन.र. .८,६९,०१,३१७/- (अ र  र. .आठ कोट  एकोणस र लाख एक हजार तीनशे 
सतरा फ ) पे ा ७.००% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा २.८७% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,२९,८४,४०९/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३३०      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५५/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53-13-2017-18 अ वये (32340) भाग 

.५ िचखली गावठाण म ये ठक ठकाणी र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे  कामी 
मे.ए.एफ.मंजाळकर िन.र. .27,26,423/- (अ र  र कम पये स ावीस लाख स वीस हजार 
चारशे तेवीस फ ) पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .23,44,724/-  पयत काम क न घेणेस   व 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 –२३३१      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५६/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73- 18 -2017-2018 अ वये भाग .१३ 

िनगड  गावठाण येथील क म नं ९ व १० म ये कलर लॉक बस वणे कामी राजनंदा 
एंटर ायजेस िन.र. .46,14,833/- (अ र  र कम पये सेहचाळ स लाख चौदा हजार आठशे 
तेह ीस  फ )पे ा 22.55% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .35,74,188/-  
पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३३२      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५७/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-56 -2017-2018 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर मधील कोयनानगर व सुदशननगर प रसरात पे हंग लॉक बस वणेकामी जाधव 
क शन कं. िन.र. .42,01,488/-(अ र  र कम पये बेचाळ स लाख एक हजार चारशे 
अ ठयाऐंशी फ )पे ा 24.22% कमीया ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .31,83,888/-  
पयत काम क न घेणेस  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 –२३३३      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५८/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73- 34-2017-2018 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर से. .२० मधील थमेश अपाटमट शाळा प रसर मधील र ते हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे.पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .41,96,245/- (अ र  र कम पये 
ए केचाळ स लाख शहा नव हजार दोनशे पंचेचाळ स फ )पे ा 14.27% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .35,97,441/-  पयत काम क न घेणेस   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 –२३३४      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५९/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73- 51 -2017-2018 अ वये भाग . १३ 

िनगड  गावठाण येथील अमृतानंदमयी मठ ते भाजी मंडई या र या या कडेने कलर पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी वराज क शन िन.र. .46,16,014/- (अ र  र कम पये सेहचाळ स 
लाख सोळा हजार चौदा फ )पे ा 26.26%कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .34,03,849/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
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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 –२३३५      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग थाप य मु यालय 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६०/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-45-2017-2018 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर मधील अंतगत भागातील र ते एम.पी.एम प तीने ाऊट ंग करणेकामी 
एच.सी.कटार या िन.र. .42,00,391/- (अ र  र कम .बेचाळ स लाख तीनशे ए या नव 
फ ) पे ा 4.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .40,32,375/- पयत काम 
क न घेणेस   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 –२३३६      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६१/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .94-2-2017-18 अ वये वाय सी एम 

हॉ पटल येथ े पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करणे, नवजात अभक 
वभागाचे नुतनीकरण करणे, डॉ टरांचे िनवास थान नुतनीकरण करणे. (भाग-२)-फेज १ कामी 
मे.धने र क शन िन.र. .5,73,62,443/- (अ र  र कम पये पाच कोट  याह र लाख 
बास  हजार चारशे ेचाळ स फ ) पे ा 4.50% जादा या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र.  5,47,81,133/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३३७      वषय मांक – ५० 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य EWS क प 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/EWS /१८९३/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
धानमं ी आवास योजनेअंतगत रावेत स.नं.९६ पै येथे ९३४ सदिनका बांधणेकामी 

(L1) कामा या िन वदा . थाप य मु यालय-८०/२/२०१७-१८ अ वये लघु म िन वदा ठेकेदार 
मे.मन इ ाक शन िल. यांचकेडून ा  झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर हा 
र. .१००,९१,००,०००/- (अ र  र. .शंभर कोट  ए य़ा णव ल  फ ) इतका आहे. हणजेच 
िन वदा र. .७९,४५,९२,७९०/- या रकमेपे ा तो र. .२१,४५,०७,२१०/- जादा आहे. सदरचा  
दर  कमी  क न  देणेबाबत  ठेकेदारास रोजी प  दले असून या प ा या अनुषंगाने ठेकेदार 
मे.मन इ ाक शन िल. यांनी सदरचे काम र. .८८,२५,००,०००/- या कंमतीम ये 
करणेस तयार अस याचे द.२२/०२/२०१८ चे प ा वये कळ वले आहे. महारा  शासना या सन 
२०१७-१८ या दरसूची (SSR) नुसार GST िशवाय कामाची कंमत र. .७५,६५,३६,५५६/- 
इतक  येत आहे. टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन चाजस यासह एकुण कंमत 
र. .७७,०७,८५,०१८/- इतक  येत असून GST १२%, िसमट व ट ल यातील फरक व 
रॉय ट  चाजससह कामाची एकुण कंमत/िन वदा वकृती दर (Acceptance Limit) 
र. .८६,६७,१४,२५८/- इतक  येत आहे. ठेकेदाराने द.२२/०२/२०१८ या प ा वये 
कळ वले या कामाची कंमत र. .८८,२५,००,०००/- ह  िन वदा र. .८६,६७,१४,२५८/- पे ा 
र. .१,५७,८५,७४२/- जादा हणजेच िन वदा वकृत दरापे ा १.८२% जादा आहे.तर  सदरचे 
कामासाठ  मे.मन इ ाक शन िल. यांचे द.२२/०२/२०१८ या प ा वये कळ वले या 
सुधार त कंमत र. .८८,२५,००,०००/-ची िन वदा वकार यास व होणा-या 
र. .८८,२५,००,०००/- या खचास व ठेकेदाराशी करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच तुत कामाबाबत संबंिधत ठेकेदारांनी केले या वनंती वजा माग यांबाबत 
िनयमाधीन तपासणी क न या वैध अस यास मा.आयु  यांनी 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. 
---------- 

िनणय -१) कामाचा दजा राखला पाह जे. 
२) काम िनधार त वेळेत पूण होणे  आव यक आहे. याची खबरदार  अिधका-यांनी 
यावी. 

   ३) या कामासाठ  या शासक य परवान यांची आव यकता आहे, या शासक य  
परवान या रतसर घे यात या यात याची द ता अिधका-यांनी यावी. 

---------- 
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ठराव मांक –२३३८      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य EWS क प 
सूचक – मा.ल मण उंडे      अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/EWS /१८९२/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
धानमं ी आवास योजने अंतगत च-होली स.नं.४०८ पै व ४०९ पै येथे १४४२             

सदिनका बांधणेकामी िन वदा . थाप य मु यालय-८०/१/२०१७-१८ अ वये लघु म िन वदा 
ठेकेदार मे.मन इ ा क शन िल. यांचेकडून ा  झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर 
हा र. .१४५,६२,००,०००/- (अ र  र. . एकशे पंचेचाळ स कोट  बास  ल  फ ) इतका आहे. 
हणजेच िन वदा र. .१२२,३२,५८,४६७/- या रकमेपे ा तो र. .२३,२९,४१,५३३/- जादा आहे. 

सदरचा दर कमी क न देणेबाबत ठेकेदारास द.१२/०२/२०१८ रोजी प  दले असून या 
प ा या अनुषंगाने ठेकेदार मे.मन इ ा क शन िल. यांनी सदरचे काम 
र. .१३२,५०,००,०००/- या कंमतीम ये करणेस तयार अस याचे द.२२/०२/२०१८ चे प ा वये 
कळ वले आहे. महारा  शासना या सन २०१७-१८ या दरसूची (SSR) नुसार GST िशवाय 
कामाची कंमत र. .११३,४८,३०,५०२/- इतक  येत आहे. टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन 
चाजस यासह एकुण कंमत र. .११५,७९,७५,१८६/- इतक  येत असून GST १२%, िसमट व 
ट ल यातील फरक व रॉय ट  चाजससह कामाची एकुण कंमत/िन वदा वकृती दर 

(Acceptance Limit) र. .१३०,०९,८९,१७२/- इतक  येत आहे. ठेकेदाराने द.२२/०२/२०१८ 
या प ा वये कळ वले या कामाची कंमत र. .१३२,५०,००,०००/- ह  िन वदा 

र. .१३०,०९,८९,१७२/- पे ा र. .२,४०,१०,८२८/- जादा हणजेच िन वदा वकृत दरापे ा 
१.८४% जादा आहे. तर  सदरचे कामासाठ  मे. मन इ ाक शन िल. यांचे 
द.२२/०२/२०१८ या प ा वये कळ वले या सुधार त कंमत र. .१३२,५०,००,०००/- ची 
िन वदा वकारणेस व होणा-या र. .१३२,५०,००,०००/- या खचास मा यता दे यात येत आहे 
व ठेकेदाराशी करारनामा क न घेणेस तसेच तुत कामाबाबत संबंिधत ठेकेदारांनी केले या 
वनंती वजा माग यांबाबत िनयमाधीन तपासणी क न या वैध अस यास मा.आयु  यांनी 
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. 
---------- 

िनणय -१) कामाचा दजा राखला पाह जे. 
२) काम िनधार त वेळेत पूण होणे  आव यक आहे. याची खबरदार  अिधका-यांनी 
यावी. 

   ३) या कामासाठ  या शासक य परवान यांची आव यकता आहे, या शासक य  
परवान या रतसर घे यात या यात याची द ता अिधका-यांनी यावी. 

---------- 
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ठराव मांक –२३३९      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१५०/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ मशानभूमी/दफनभूमी चे ठकाणी 

व छता व सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै कय वभागामाफत िन वदा नो टस 
. १२-२०१२/१३ िस द करणेत आली होती. सदर िन वदेम ये अट ं .११ नुसार िन वदा 
िस द झालेनंतर व जा हर िनवेदना दारे कोण याह  सामा जक अथवा धमादाय सं था यांना 

मा. आयु  सो. यांनी ठरवून दले या कमान वेतन दराने काळजीवाहक पुरवून दफनभूमीची 
देखभाल कर याची तयार  दश वली असेल अशा सं थेस मा. आयु  सो. यां या मा यतेने थेट 
काम देऊन िन वदा येतून वगळणेत येईल, अशी अट नमूद केली आहे व तसे जा हर 
िनवेदनह  िस द करणेत आले होते.  स या ५ धािमक दफनभूमी म ये ४ धािमक 
सं थामाफत काळजीवाहक पुर वणेचे कामकाज करणेत येत आहे. यापैक  १) पंपर  िचंचवड 
मु लीम वे फेअर अँ ड क तान ईदगाह किमट  यांचेकडे असलेली दापोड  व नेह नगर 
मु लीम दफनभूमी २) म जद जिमअतुल कुरेश अहेले सु नतवल यांचेकडे िचंचवड िलंकरोड 
मु लीम दफनभूमी येथे काळजीवाहक पुर वणेची मुदत द.३१/०७/२०१७ रोजी संपु ात आलेली 
आहे. तसेच १) िलंगायत दफनभूमी, मोरवाड  व २) िचंचवड िलंकरोड न दफनभूमी येथे 
काळजीवाहक पुर वणेच ेकाम अनु मे ी. म लकाजुन ित ान,िनगड  व संयु  ती सेवा 
महासंघ या दो ह  सं थां या कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. तर  
सदरच ेकामासाठ  स ा थतीत कायरत असणा-या सं थांना यांची मुदत संपु ात आ या या 
दनांकापासून ते द.३०/०४/२०१८ पयत मुदतवाढ दे यास व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .१०,१८,५३९/- (अ र  र. . दहा लाख अठरा हजार पाचशे एकोणचाळ स फ ) अथवा 

य  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. 
---------- 

िनणय – कामगारांना िमिनमम वेजेस िनयमा माणे पगार दे यात यावा. िस युर ट  गाड  
आ ण पास दे यासाठ  महापािलकेचे कमचार  ठेवावेत. कामकाजावर देखरेख ह  
महापािलकेची असणार आहे.   

---------- 
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ठराव मांक –२३४०      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१५२/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  
उपल ध 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. याम ये दर ६ म ह याने कमान वेतन दरातील 
वशेष भ याची वाढ देय राहणार आहे. 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 ACEवाहनामाफत 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/३का 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 या 
कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे.सदर कामाची मुदतवाढ 
द.३१/१०/२०१७ अखेर संपलेनंतर िनयु  ठेकेदार यांनीपुढ ल मुदतवाढ कालावधीत काम 
करणेस नकार दश व याने िन वदेतील सेकंड लोए ट मे.राजल मी वयंरोजगार सहकार  सं था 
मया.,यांची िन वदेतील मंजूर दरानेठेकेदार हणून िनयु  करणेस मा यता दलेली आहे. यास 
अनुस न मे.राजल मी वयंरोजगार सहकार  सं था मया.,यांना द.०१/११/२०१७ ते 
द.३१/०१/२०१८ अखेर मुदतवाढ कामाच ेआदेश दे यात आलेले आहेत. तसेचसदर कामाची 
मुदतवाढ द.३१/०१/२०१८ रोजी संपु ात आलेली आहे.या कामा या न वन िन वदेच ेकामकाज 
अंितम ट यात असून यास काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे या कामासाठ  िनयु  
ठेकेदार यांची दनांक ०१/०२/२०१८ते दनांक ३१/०३/२०१८अखेर अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुणहोऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत या पैक  जे थम होईल या 
कालावधी पयत मुदत वाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .४०,९२,८२२/- (अ र  र. . 
चाळ स लाख या नव हजार आठशे बावीस फ ) अथवा य  होणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.   सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३४१      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१५३/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयातील म.न.पा. च ेTATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 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. तदनंतर या कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे.सदर 
कामाची मुदत द.३१/०१/२०१७ अखेर संपु ात आलेली आहे. स या सं थेमाफत ५६ 
वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे. याकामा या 
न वन िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात आले असून िन वदेच ेकाम पुण होणेसाठ  अंदाजे ०२ 
म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. सा व ी म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था 
मया. यांची ठेकेदार हणून दनांक ०१/०२/२०१८ते दनांक ३१/०३/२०१८ अखेर अथवा न वन 
िन वदा कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देई पयत या पैक  जे थम 
होईल या कालावधी पयत मुदत वाढ देणेस व याकामी होणा-या अंदाजे र. .४४,३६,३६७/- 
(अ र  र. . च वेचाळ स लाख छ ीस हजार तीनशे सदुस  फ ) अथवा य  होणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३४२      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१५४/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  
उपल ध वाहनांवर ५३वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार पुर वणेकामी ई-िन वदा 
नोट स .६/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
सदरची िन वदा कमान वेतन दराची असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे 
वेतन व भ े यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १० 
% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . 
१,९०,६३,०५२/- + सेवाशु क  र. .१९,०६,३०५/- अशी एकूण र. .२,०९,६९,३५७/- एवढ  
िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे. मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत यांनी सेवाशु का या ८३.००% कमी दराने (र. .३,२४,०००/-) व एकूण िन वदा 
रकमे या ७.५४% कमी दराने िन वदा सादर केली होती. सदरचे दर लघु मअस यानेदर 
वकृत होऊनमा. थायी सिमती ठराव . ११८१६ द.२३/०६/२०१५ अ वये यांची १ वष 

कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस मा यता िमळालेली आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या फ े ी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/२०१/२०१५ द.२१/०७/२०१५ अ वये द.२४/०७/२०१५ पासून 
द.२३/०७/२०१६ पयत १ वष कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आली आहे.त ंतर या कामासाठ  
वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ अखेर 
संपु ात आली आहे. सदर िन वदेचा मुदतवाढ कालावधी द.३१/१०/२०१७ रोजी संपु ात 
आ याने, िनयु  ठेकेदार यांनी मुदतवाढ कालावधीत काम करणेस नकार दश वलेला आहे. 
यामुळे मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१३०६ द.१५/११/२०१७ अ वये महानगरपािलके या 

फ भाग कायालयाकड ल काम मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया.,यांचेकडून 
द.३१/०१/२०१८ अखेर ठेकेदार हणून िनयु  क न स या या िन वदा दराने क न घेणेस व 
येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. या कामास मुदतवाढ आदेश . 
आमुका/३/का व/४८७/२०१७, द.२६/१२/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची 
मुदत द.३१/०१/२०१८ रोजी संपु ात आलेली आहे. याकामा या न वन िन वदेच े कामकाज 
अंितम ट यात आले असून िन वदेच े काम पुण होणेसाठ  अंदाजे ०२ म हने कालावधी 
लागणार आहे.स या सं थेमाफत ६० वाहनचालक, ३ सुपरवायजर व १०६ कामगार उपल ध 
क न कामकाज सु  आहे. यामुळे मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया.,यांची 
ठेकेदार हणून दनांक ०१/०२/२०१८ते दनांक ३१/०३/२०१८अखेर अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुणहोऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देई पयत या पैक  जे थम होईल या 
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कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .४८,२५,४०५/- 
(अ र  र. . अ ठेचाळ स लाख पंचवीस हजार चारशे पाच फ ) अथवा होणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३४३      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१५५/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 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, इ व ह े य 
कायालयांतगत ायमर  व सेकंडर  कले शन आ ण अ, फ व ग े य कायालयांतगत कचरा 
उचलणे व मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेच े(सेकंडर  कले शन) काम दे यात आले आहे. 
सदर कामाची मुदत द.०२/०१/२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. त ंतर या कामासाठ  
वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. 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. या बाबत 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 आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव ं .१२८५, 
द.१५/११/२०१७ अ वये द.०१/११/२०१७ ते द.३१/०१/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
िमळालेली आहे. या मुदतवाढ कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/४९२/२०१७, 
द.२९/१२/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ रोजी 
संपु ात आलेली आहे. याकामा या न वन िन वदेच े कामकाज अंितम ट यात आले असून 
िन वदेच ेकाम पुण होणेसाठ  अंदाजे ०२ म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे वर नमूद 
केले या कामासाठ  मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांना दनांक 
०१/०२/२०१८ते दनांक ३१/०३/२०१८अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुणहोऊन नवीन 
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सं थांना कामकाज आदेश देईपयत या पैक  जे थम होईल या कालावधी पयत मुदत 
वाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .२,२५,५२,७७४/- (अ र  र. . दोन कोट  
पंचवीस लाख बाव न हजार सातशे चौ-याह र फ ) अथवा य  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 –२३४४      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०४/का व/१६१/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा यिमक िश ण वभागांतगत असणा-या १८ मा यिमक व ालायतील व वध 

पर ाकामी प का, उ रप का टेशनर  छपाईबाबतची ई िन वदा नोट स . ०१/२०१७-
२०१८ नुसार ा  झाले या लघु म दराम ये पुरवठा करणारे मे. वशाल एंटर ायजेस रहाटणी 
पुणे – १७ यां या सोबत एकुण र.र. ३०,००,०००/- चे खचास व संबिधताबरोबर करारनामा 
करणेस,िन वदा अट  शत नुसार ता वत कामकाज दोन वषाकर ता संबिधतास कामाचे आदेश 
देणेस, तसेच य  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 –२३४५      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/१६२/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .29/2017-18 मधील अ. .1 

अ वये . .41 (न वन . .9) मधील पंपर  चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथील 
भीमसृ ी ( युर स) क रता व ुत वषयक कामे करणे करणेकामी मे. इले ोमॅकेिनक 
िन.र. .2,21,99,704/- (अ र  र. .दोन कोट  एकवीस लाख न या नव हजार सातशे चार 
फ ) पे ा 1.50%  (सुधा रत दर) कमी, या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहून 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. 
---------- 

िनणय – शासनाला सूचना आहे क , डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या युर सचे काम  
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माच म ह याम ये पूण झाले पाह जे. कोणतेह  काम िश लक ठेवू नये. कामात 
हयगय क  नका. ठेकेदाराने माच म ह याम ये काम पूण क न ताबा देणार अस याचे 
सांिगतले होते. काम पूण झाले नाह तर ठेकेदाराला दंड करावा. द.१४ ए ल रोजी 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे. यापूव  सव काम पूण झाले पाह जे.  

---------- 
ठराव मांक –२३४६      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/२३/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मु य इमारत, एल.बी.ट .कोठारे, हेगडेवार भवन व ६ 

े ीय कायालय, झो.िन.पु. वभाग, मनपाचे सव करसंकलन कायालये, पधा प र ा क  व 
अ यािसका इ. ठकाणी डास, मा या, ढेकूण, झुरळ, उंद र/घुशी इ याद चा उप व होवु नये 
हणून यावर िनयं ण आणणेकामी शा ो  प दतीने औषध फवारणी (पे ट कं ोल) 

करणेकामी ई-िन वदा नोट स . ७/२०१६-१७ अ वये ई-िन वदा िस द क न िन वदा 
माग व यात आ या हो या. िन वदेम ये या कामासाठ  सेवाकर देय राहणार नाह  अशी अट 
समा व  करणेत आली होती. ा  झाले या एकूण ३ पाञ िन वदाधारकांपैक  ी पे ट कं ोल 
स ह सेस यांनी सदर कामासाठ  सादर केलेला र. .१४,३६,८००/- हा दर अंदाजपञक य दर 
र. .१८,६६,०००/- पे ा २३ ट के कमी अस याने सदरचा दर वकृत करणेत आला आहे. मा. 
थायी सिमती ठराव .१९४३९ द.२३/१२/२०१६ अ वये यांची २ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार 
हणून नेमणूक करणेस मा यता िमळालेली आहे. यानुसार यांना आदेश 
.आमुका/४/का व/८४७/२०१६ दनांक ३१/१२/२०१६ अ वये दनांक १/१/२०१७ पासून २ 

वष कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आली आहे. माहे १ जुलै २०१७ पासून नवीन व तू व 
सेवाकर (जी.एस.ट .) लागू झालेला आहे. यामुळे या कामासाठ  जी.एस.ट . लागू आहे कंवा 
कसे? याबाबत लेखा वभाग व िचंगळे अँ ड असोिसएटस, सनद  लेखापाल यांचा अिभ ाय 
घेणेत आला असता यांनी द.२०/९/२०१७ चे प ा वये याकामासाठ  १८ ट के जीएसट  लागू 
अस याचे कळ वले आहे. यामुळे सदरचे कामासाठ  स या देय असले या बलाम ये माहे जुलै 
२०१७ पासून १८ ट के जी.एस.ट .सह दर ितमाह साठ  खचाची र. .३२,३२८/- वाढवून ावी 
लागेल याकामी िन वदा कालावधीतील उवर त १८ म ह याकर ता येणारा खच र. .१,९३,९६८/- 
(अ र  र. .एक लाख या नव हजार नऊशे अडुस  फ ) अथवा य  होणा-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. 
---------- 

 
 
 



 39
 
ठराव मांक –२३४७      वषय मांक – ६० 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६२/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .89-4-2017-2018 अ वये भाग . १३ 

िनगड  गावठाण मधील साईनाथ नगर येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी आर.एम.एंटर ायजे 
िन.र. .56,01,479/- (अ र  र कम .छप न लाख एक हजार चारशे एकोणऐंशी फ )पे ा 
29.30%कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .39,60,246/-  पयत काम क न 
घेणेस   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 –२३४८      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६३/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-12  -2017-2018 अ वये भाग .११ 

यमुनानगर म ये मॉडन हॉय कुल पर सरातील र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
आ द य एंटर ायजेस िन.र. .46,20,969/- (अ र  र कम पये सेहचाळ स लाख वीस हजार 
नऊशे एकोणस र  फ ) पे ा 18.29% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .37,75,794/-  पयत काम क न घेणेस   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 –२३४९      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६४/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73- 61-2017-2018 अ वये भाग .१ 

पीनगर मधील िशवेचा र ता ं द करण क न टाँम वाँटर लाईन टाकणे व डांबर करण 
करणेकामी एच.सी.कटार या िन.र. .28,00,307/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख तीनशे 
सात फ ) पे ा 17.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .23,23,975/-  पयत 
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काम क न घेणेस   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 –२३५०      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६५/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-60-2017-2018 अ वये भाग .1 

पीनगर येथील ीराम काँलनीमधुन जाणा-या ना याचे न वन बांधकाम करणेकामी देव 
क शन िन.र. .35,01,088/- (अ र  र कम पये प तीस लाख एक हजार अ ठयाऐंशी  
फ )पे ा 39.55% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .21,16,408/-  पयत काम 
क न घेणेस   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 –२३५१      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६६/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .89-6-2017-2018 अ वये भाग .१२ 

मधील िनगड  से  २२ येथे मनपा या दवाखा यासाठ  िसमािभंतीची उंची वाढ वणे व 
दु तीची कामे करणेकामी आर.एम.एंटर ायजे िन.र. .70,01,002/- (अ र  र कम .स र 
लाख एक हजार दोन फ )पे ा 21%कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .55,30,792/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३५२      वषय मांक – ६५ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६७/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-58-2017-2018 अ वये भाग .११ 

यमुनानगर म ये व वध थाप य वषयक कामे करणेकामी जी.आर.मंगोडेकर 
िन.र. .46,21,580/- (अ र  र कम पये सेहचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे ऐंशी फ ) 
पे ा 25.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .34,54,631/-  पयत काम 
क न घेणेस   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 –२३५३      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६८/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-  65-2017-2018 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर मधील पूणानगर व िशवतेजनगर म ये टॉम लाईन टाकणेकामी एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .41,96,812/- (अ र  र कम पये ए केचाळ स लाख शहा नव हजार 
आठशे बारा फ ) पे ा 33.02% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .28,11,025/-
पयत काम क न घेणेस 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 –२३५४      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५४/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-16-2017-2018 अ वये भाग .1 

तळवडे प रसरात र ते खड मु माचे करणे कामी द पाली क शन िन.र. .28,01,112/- 
(अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे बारा  फ ) पे ा 39.55% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .16,93,272/-पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन 
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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 –२३५५      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२४९/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .85/1/2017-18 अ वये ह भागात 

ठक ठकाणी आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन 
िन.र. .4,18,59,709/- (अ र  र कम पये चार कोट  अठरा लाख एकोणसाठ हजार सातशे 
नऊ फ )पे ा 12.40% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 26.17% कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .3,66,69,105/-  पयत काम क न घेणेस आ ण 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 –२३५६      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१५१/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 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 
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ि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. आदेश .आमुका/३/का व/६८८/२०१६ द.०४/१०/२०१६ नुसार 
स या सं थेमाफत ४४ वाहनचालक, २ सुपरवायजर व ७६ कामगार उपल ध क न कामकाज 
सु  आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ अखेर संपु ात आली आहे. त ंतर या 
कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे.या कामा या न वन िन वदेच ेकामकाज 
अंितम ट यात आले असून िन वदेच े काम पुण होणेसाठ  अंदाजे ०२ म हने कालावधी 
लागणार आहे. यामुळे मे. संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था दापोड  यांची ठेकेदार 
हणून दनांक ०१/०२/२०१८ते दनांक ३१/०३/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  

पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत या पैक  जे थम होईल या कालावधी 
पयत मुदतवाढ देणे व याकामी   येणा-या अंदाजे र. .३५,४६,७०३/- (अ र  र. . प तीस 
लाख शेहेचाळ स हजार सातशे तीन फ ) अथवा य  होणा-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 –२३५७      वषय मांक – ७० 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/८०१/२०१७ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापन यासाठ  

शासनाकड ल मंजूर िनधीमधुन यां क प तीने र ते सफाईकामी मनपा मालक ची VT – 650 
मतेची – ४ तसेच VT – 500  मतेची-४ असे एकूण ८ रोड वपर वाहनेखरेद  केली 

आहेत.तसेच ठेकेदार मालक चे २ असे एकूण १० रोड वपर वाहनां दारे मनपा ह तील 
र यांची (यां क प दतीने) रोड वपर वाहनां दारे दैनं दन साफसफाई करणेकामी िन वदा 
नोट स . २/२०१५-१६ िस द केली असता सदर िन वदेसाठ  खालील माणे लघु म दर ा  
झाले असुन सदर ठेकेदारांना द.१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ पयत २ वष कालावधीसाठ  
कामाचे आदेश दले आहेत. 

अ. . िन वदाधारक/ ठेकेदाराचे 
नाव 

वाहनांचा तपिशल 

अंदाजप क य दर 
र. .              ( ित 
क.मी.   ित दन) 

ा  लघु म               दर 
र. . 

( ित क.मी. ित दन) 
१ मे.ड .एम.एंटर ायझेस  मनपाची VT – 500-४  ३२७/- २१९/- 
२ मे.बी. ह .जी. इंड या िल. मनपाची VT – 650 -४ ४२३/- २७१/- 
३ मे.बी. ह .जी. इंड या िल. ठेकेदाराचीVT – 500 -२ ५०३/- २९८.५० 

४ मे.ड .एम.एंटर ायझेस  
मनपाची VT – 500- २ वाहनांकडून 

मंुबई-पुणे र ता साफसफाई  
३२७/- २१९/- 
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सदर कामाची मुदत संपली असुन मनपाचे ६ चे ८ े ीय कायालय झा याने 

यानुसार न वन िन वदेसाठ ची े ीय कायालयिनहाय रोड वपर वाहनांची आव यक सं या व 
तसेच टचाट इ याद  आव यक मा हती माग व यात येत आहे. सदर िन वदा या पुण 
होवुन य  काम सु  हो यासाठ  काह  कालावधी जाणार आहे. तर  उपरो  नमुद केले या 
दरानुसार सदर सं थांकडून द.१/१२/२०१७ ते ५ म हने अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 
होईपयत यापैक  थम होईल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास (५ म हने कालावधीसाठ चा 
अंदा जत खच र. .१,७५,००,०००/-) तसेच यानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३५८      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२७२/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73- 52 -2017-2018 अ वये भाग .११ 

यमुनानगर म ये दनेश सुपर माकट पर सरातील र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
वराज क शन िन.र. .46,19,788/-(अ र  र. .सेहचाळ स लाख एकोणीस हजार सातशे 
अ ठयाऐंशी फ )पे ा 26.26% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .34,06,632/- 
पयत काम क न घेणेस  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 –२३५९      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२७३/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-1-2017-2018 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर मधील नेवाळेव ती प रसरातील र ते एम.पी.एम प तीने गाऊं टंग करणेकामी 
एच.सी.कटार या िन.र. .42,00,481/- (अ र  र कम पये बेचाळ स लाख चारशे ए याऐंशी 
फ )पे ा 11.10%कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .37,34,228/-  पयत काम 
क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –२३६०      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – िश ण मंडळ  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .िशमं/१०/का व/२४/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळा यावतीने सन २०१६-१७ व २०१७-१८ 

या दोन वषाकर ता व ाथ ना मोफत सा ह य पुरवठा करणेक रता िन वदा िस द करणेत 
आलेली होती. या माणे या दोन वषात सा ह याचा पुरवठा क न बले अदा करणेत आलेली 
आहेत. याकामी खालील नमुद त यातील र कम अदा केलेली र कम िन वदा र कमेपे ा 
जा त अस याने खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
              

अ. 
. 

िन वदा 
मांक 

लेखािशषाचे नाव िन वदा र कम एकुण खच  जादा झालेला 
खच    

१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ 5/1 व ाथ  शालेय गणवेश 116607600 163344806 46737206 

२ 5/2 पी.ट . गणवेश 115899428 160951238 45051810 

३ 5/3 वेटर 37637244 52418663 14781419 

४ 5/4 शालेय सा ह य (वहया खरेद ) 10973512 15280965 4307453 

५ 5/5 व ाथ  पाद ाणे व सॉ स 17168684 22036332 4867648 

६ 5/6 शालेय द रे व पाटया 14636910 18915084 4278174 

७ 5/7 वदयाथ  पावसाळ  साधने (रेनकोट) 24856770 31815599 6958829 

८ 5/8 
भुगोल नकाशा, िच कला, योग वह  
(सवािगक गुण व ा व वकास)  

3093986 3886287 792301 

९ 5/10 
कंपास पेट , फुटप ट  (सवािगक गुणव ा 
व वकास) 1020010 1377708 357698 

१० 5/9 अ यासपुवक पु तके 8507682 16995842 8488160 
 

सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वषाकर ता िन वदा तयार करताना सन २०१५ ची 
व ाथ  सं या घेवून करणेत आलेली आहे. याम ये एकुण व ाथ  सं ये या ८० ट के 
वचारात घेवून या माणे अंदाजप क तयार क न िन वदा र कम िन त करणेत आलेली 
आहे. तसेच करारनामा व दले या आदेशात य  वाटपा माणे बील अदा करणेत येईल असे नमुद 

करणेत आलेले आहे व १० ट के व ाथ  कमी जा त वचारात घेवून बीले अदा केली जातील याबाबत 

सु दा नमूद आहे. तसेच य  वाटपानुसार होणा-या खचास मा. िश ण मंडळ सभेची मा यता घेणेत  
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आलेली आहे. तसेच िन वदा तयार करताना या तरतूद  हो या याम ये या दोन वषात कपात केली 
अस यामूळे सु दा िन वदा र कमेपे ा जादा खच दसून येतो. वर ल सव बाबी वचारात घेवून जादा 
झाले या खचास मा. थायी सिमती सभेची काय र मा यता घेणे आव यक आहे. या माणे िन वदा 

.५/१ ते ५/१० या जादा खचा या र कमा वर नमुद केले माण ेकाय र 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 –२३६१      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२७४/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-32-2017-2018 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर मधील िशवाजी पाक प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
पे हवे क शन ा.िल. िन.र. .41,98,731/- (अ र  र कम पये ए केचाळ स लाख 
अ ठया नव हजार सातशे एकतीस   फ ) पे ा 16.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .35,05,940/-पयत काम क न घेणेस 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 –२३६२      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२७१/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/10/2017-18 अ वये भाग .५७ 

पंपळे गुरव येथील वनायक नगर,कवडे नगर व इतर भागात पे हंग लॉक बस वणे व 
अ ावत प तीने र ते वकिसत करणेकामी मे.पेववे क शन ा.िल. 
िन.र. .8,56,36,938/- (अ र  र कम पये आठ कोट  छ पन लाख छ ीस हजार नऊशे 
अडोतीस फ ) पे ा ३.९५% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 4.४०% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने र. .८,९०,१९,५९७/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 
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राह ल  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 –२३६३      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६९/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .89-3-2017-2018 अ वये भाग  १२ 

मधील मधुकर पवळे शाळा .२/१ येथे िसमािभंतीची उंची वाढ वणे व इतर अनुषंगीक कामे 
करणेकामी एस. ह .सातपुते डे हलपस आ ण ब डस िन.र. .70,02,182/- (अ र  र कम 
.स र लाख दोन हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा 24.57% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 

मंजूर दराने र.  52,81,746/-  पयत काम क न घेणेस   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 –२३६४      वषय मांक – ७७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२७०/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-11-2017-2018 अ वये भाग .13 

िनगड  गावठाण मधील डाँ हेगडेवार चौक ते SPM School पयत या र याचे फुटपाथ 
दु तीचे काम करणेकामी जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .32,20,423/- (अ र  र कम पये ब ीस 
लाख वीस हजार चारशे तेवीस फ )पे ा 26.26% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .23,74,740/-  पयत काम क न घेणेस   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. 
---------- 

 
 
 
 
 



 48
 
ठराव मांक –२३६५      वषय मांक – ७८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६०/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  21/1/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत व ानगर, द नगर ,इंद रानगर,मोरवाड  ाने रनगर या भागात 
उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे व जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/s. 
SANJAY CONTRACTOR यांनी िन.र. .44,99,982/-(अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या नव हजार नऊशे याऐंशी फ ) पे ा 23.49% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 34,42,936 /-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 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 –२३६६      वषय मांक – ७९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६५/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/2/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .३२ सँड वक कॉलनी येथील २१७ पं पंग टेशन म ये 
येणा-या मु य नालीकेम ये सुधारणा करणेकामी M/S SANKALP INFRASTRUCTURE 
यांनी िन.र. .37,14,708/- (अ र  र. . सदोतीस लाख चौदा हजार सातशे आठ फ ) पे ा 
24.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 28,23,178/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –२३६७      वषय मांक – ८० 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६४/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/3/2017-18 अ वये च-होली 

मैलाशु करण क ाअंतगत च-होली येथे पठारेमळा, ड .वाय. पाट ल प रसर इ याद  भागात 
मलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS यांनी िन.र. .29,99,260/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार दोनशे साठ फ ) पे ा 21.75% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 23,46,921/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 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 –२३६८      वषय मांक – ८१ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८५९/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/5/2017-18 अ वये स लागार यांनी 

सुचा वलेनुसार पंपर  भागातील मलिनःसारण नलीकांची सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
M/S. SAGAR CONSTRUCTION यांनी िन.र. .44,99,999/-(अ र  र. . च वेचाळ स 
लाख न या णव हजार नऊशे न या णव फ ) पे ा 25.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने रकम पये 33,63,749/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३६९      वषय मांक – ८२ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६६/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/6/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण गु ारा, वा हेकरवाड  या उव रत ठकाणी जलिन:सारण नािलका टाकणे व 
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS यांनी 
िन.र. .44,99,972/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव नऊशे बहा र फ ) पे ा 
30.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 31,27,031 /- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 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 –२३७०      वषय मांक – ८३ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६७/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/16/2017-18 अ वये स लागार 

यांनी सुच वलेनुसार पंपळे सौदागर या भागातील मलिन:सारण नलीकांची सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी M/s.DEV CONSTRUCTION यांनी िन.र. .44,99,994/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊश े चौ-या णव फ ) पे ा 26.89% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 32,89,946/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३७१      वषय मांक – ८४ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६३/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/13/2017-18 अ वये िचखली 

मैलाशु करण क ांतगत बाठेव ती, च हाणव ती व योतीबीनगर पर सरात उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s.S K Bhosale Contructor यांनी 
िन.र. .44,99,538/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या णव हजार पाचशे अडतीस फ ) 
पे ा 26.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,25,159 /- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 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 –२३७२      वषय मांक – ८५ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६२/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .18/5/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .१८ मधील िचंचवड गावठाण, केशवनगर येथे स लागाराने 
सुच वले या सव णानुसार जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी M/s Vishal Civil 
Contrator यांनी िन.र. .52,49,998/- (अ र  र. . बाव न लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
अठया णव फ ) पे ा 22.08 % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
40,90,798 /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३७३      वषय मांक – ८६ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६१/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/27/2017-18 अ वये स लागाराने 

सुच वले या सव णानुसार भाग .२४ थेरगाव येथील गणेशनगर, मंगलनगर प जी पेपरमील 
प रसर, द नगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त 
ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s.ANANT BALKRISHNA BAHIRAT यांनी 
िन.र. .97,49,730/- (अ र  र. .स या णव लाख एकोणप नास हजार सातशे तीस फ ) पे ा 
18.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 79,93,804 /- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 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 –२३७४      वषय मांक – ८७ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६८/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  20/1/2017-18 अ वये स लागाराने 

सुच वले या सव णानुसार भाग .२३ थेरगाव येथील थेरगाव गावठान जगतापनगर, साईनाथ 
नगर, संद पनगर, दगडुपाट लनगर, नखाते नगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा 
कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S SANKALP INFRASTRUCTURE 

यांनी िन.र. .89,99,731/-(अ र  र. .एकोणन वद लाख न या णव हजार सातशे एकतीस फ ) पे ा 
24.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 68,39,796/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३७५      वषय मांक – ८८ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६९/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/14/2017-18 अ वये स लागार यांनी 

सूच वलेनुसार पंपळे िनलख या भागातील मलिनःसारण निलकांची सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION यांनी िन.र. .45,00,000/-(अ र  र. .पं चेचाळ स लाख फ ) 
पे ा 21.77% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 35,20,350/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 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 –२३७६      वषय मांक – ८९ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८७०/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/15/2017-18 अ वये स लागार यांनी 

सुच वलेनुसार वैदुव ती, पंपळे गुरव भागातील मलिन:सारण नलीकांची सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी M/s.DEV CONSTRUCTION यांनी िन.र. .44,99,990/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या णव हजार नऊशे न वद फ ) पे ा 25.77% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र कम पये 33,40,343/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३७७      वषय मांक – ९० 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८७१/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/13/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ातगत िस ाथ नगर गुलाब नगर िलंबोराव ती व उवर त भागात मलिनसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S.SHRI SADAGURUKRUPA CONSTRUCTION यांनी 
िन.र. .44,81,530/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख ऐ याऐंशी हजार पाचशे तीस फ ) पे ा 19.18% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 36,21,973 /- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 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 –२३७८      वषय मांक – ९१ 
दनांक – २८/०२/२०१८     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८७२/१८ द.२३/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/25/2017-18 अ वये ड भागातील नद या 

कडेने असले या जलिन:सारण निलकांचे चबर आर.सी.सी.प तीने बांधणे व मजबुतीकरण 
करणेकामी M/s Shree Sadagurukrupa Construction यांनी िन.र. .44,99,991/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या णव हजार नऊशे ऐ या णव फ ) पे ा 15.30% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र कम पये 38,11,492/- पयत काम क न घेणेस कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 

 

 
ठराव मांक –२३७९      वषय मांक – ९२   
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग- वैदयक य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वैदय/१/का व/२०३/२०१८ द.२६/२/२०१८ 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वैदयक य वभागांतगत ववीध दवाखाना/ 

णालयाम ये तावात नमुद केले माणे ववीध अिभनामाची पदे कंञाट  / करार प दतीने 
भरणेस व सदरचे ११ म हनेचे कालावधीत व भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  पदे walk in 

interview प दतीने भर याची कायवाह  वैदयक य वभागाचे तरावर मा.आरो य वैदयक य 
अिधकार  यांचे वा र ने करणेस व याकामी यांना अदा करावया या मानधनाकर ता होणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार 
कायवाह  करणेत यावी.               

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

ठराव मांक – २३८०     वषय मांक – ९३   
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग- अनिधकृत बांधकाम   
सूचक – मा.उषा मंुढे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ–मा.सहशहर अिभयंता यांचे जा. .बीपी/१/का व/२१२/२०१८ द.२३/२/२०१८ 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयंञण 
वभागाकड ल सोबत जोडले या पञ अ मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िनवीदा 

या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत तथा प महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत वषयाचे अवलोकन करणेत आले. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी.               

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

ठराव मांक – २३८१     वषय मांक – ९४   
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग-म यवत  भांडार  
सूचक – मा. िनमला कुटे            अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०४/का व/२०६/२०१८ द.२७/२/२०१८ 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपाचे आरो य वभागास आव यक टेर  ए एफ एम म ट  जंतुनाशक / 
दुगधीनाशक औषध खरेद कामी ई.िन.सु. .५०/२०१७-१८ अ वये  अ वये ा  लघु म 
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िन वदाकार मे सुहर द केिमक स, मंुबई यांच े ती िलटर र. . १३६८/- या माणे ५१९५ 
िलटरसाठ  एकुण र. . ७१,०६,७६०/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजपञक य दर एकुण र. .७२,४७,०२५/- पे ा १.९३ ट केने कमी अस याने ते वकृत 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी यांचेबरोबर करारनामा करणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  
करणेत यावी.               

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

ठराव मांक – २३८२     वषय मांक – ९५   
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग-  अ ेञीय कायालय 
सूचक – मा.कोमल मेवानी    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ–मा. ेञीय अिधकार  यांचे जा. .अ ेका/आ/२/का व/३९/२०१८ द.२७/२/२०१८ 

संदभ- मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  अ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील घरोघर कचरा 
उचलणे व वाहतुक क न भोसर  थानांतरण क /मोशी कचरा डेपो येथे टाकणेचे काम         
मे.द न म हला आधार रोजगार सं था यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  ती दन र. . ५,१७०,९० 
( ती खेप र. . २,५८५.४५) व भोसर  थानांतरण क ासाठ  ती दन र. . ३,९८७.४४ ( ती 
खेप . .१,९९३.७२) ती दन ती वाहन २ खेपा, ४ मजूर, १ वाहन चालकासह या माणे 
भाग .१० म ये घरोघरचा कचरा अलगीकरण क न गोळा करणे व वॉडातील कचरा उचलून 

मोशी कचरा डेपो येथे टाकणेचे कामकाजासाठ  क ेञीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स 
.२/२०१५-२०१६ या िन वदातील मंजूर दरानुसार ०१ वाहने मंजूर िन वदा दराने 
द.२५/०९/२०१७ पासून ६ म हने कंवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत या कालावधीसाठ  
उपल ध करणेबाबतचे आदेश मा. आयु  सो. यांचेकड ल द.२८/१२/२०१७ रोजीचा मा य 

ताव अनुसार मे. द न म हला आधार रोजगार सं था यांना . अ .ेका./आ/२/का व 
/५७६/२०१७ द.२४/०९/२०१७ अ वये काम करणे बाबत पञ दे यात आले आहेत, 
द.२४/०२/२०१८ रोजीचा अ वये करारनामा क न सीलबंद केला आहे. यानुसार याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी.               

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

ठराव मांक – २३८३     वषय मांक –  ९६ 
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग- पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पञक/१/का व/८७/२०१८ द.२७/२/२०१८ 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून - 
          मनपाम ये िनमाण होणा-या घनकच-याचे यव थापन क न याची व हेवाट 
लाव याची जबाबदार  घनकचरा यव थापन िनयम २०१६ व Construction & Demolition Waste 
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[C&D Waste] ManagementRule 2016 अ वये मनपाची आहे. यानूसार मनपा प रसराम ये िनमाण 
होणा-या C&D Waste गोळा क न यातील शा ो  प दतीने व हेवाट लावणेक रता C&D 

Waste& Disposal चा क प उभारणे आव यक आहे. सदर क प उभारणेसाठ  मनपास मो या 
माणात भांडवली खच करावा लागू नये तसेच सदर या क पाचे चालन, देखभाल व 

दु तीसाठ चा दैनं दनी खचह  मो या माणात करावा लागत अस याने सदरचा भांडवली खच 
टाळ यासाठ  हा क प खाजगीकरणातून DBOT त वावर बांधणे यो य राह ल असा िनणय 
झाला. याम ये शहरातून िनमाण होणारे C&D Waste गोळा क न या क पा पयत आणणे व 
यानंतर यावर Processing क न यामधून िनघणारे By Products मधून ठेकेदारास िमळणारे 

उ प न गृह त ध न या यित र  आव यकते माणे गोळा करणेसाठ  व Processing करणेसाठ  

Tipping Fee हणून मनपा माफत देणेचे ता वत करणेत आले, यानूसार अशा कामांचा 
अनुभव असणारे या े ातील अनुभवी मनपाचे क प स लागार मे.टंडन अबन सो यून यांनी 
या सव बाबी गृह त ध न तसेच या बाबत मा.आयु  सो यांचेशी स व तर चचा क न या 
क पासाठ  DBOT त वावर ल िन वदा ताव [Tender Document] तयार केले. यानूसार पंपर  

िचंचवड काय े ाम ये Construction & Demolition Waste [C&D Waste]Disposal क रता Collection, 
Transportation, Processing & Management of Construction & Demolition in Pimpri Chinchwad on 

DBOT Basis Based on Site Recycling Facility [As per C & D Waste Management Rule 2016]नूसार 
क प उभारणे बाबत पयावरण वभागामाफत िन वदा मांक ENV/08/2017-18 अ वये िन वदा 
ताव माग वणेत आले. सदर या िनवदेबाबतचा तपिशल खालील माणे. िन वदा र.  - DBOT 

त वावर बयाणा र.  - १५,००,०००/- (ऑनलाईन प दतीने जमा) परफॉरम सिस यु रट  र. . - 
१०,००,००,०००/- िन वदा फॉम र.  - १५०००/- कामाची मुदत - चालन देखभाल कालावधी - १५ 
वष िन. िस द  दै. नांवे - १) दै.महारा  टाई स, २) दै.नवभारत टाई स ३) दै.टाई सऑफ 
इं डया ४) दै.लोकस ा ५) दै.आज का आनंद ६) दै. हंदु तान टाई स िन वदा व  द. - मुळ 
द. ०३/१०/२०१७ ते द. ०९/११/२०१७ प हली मुदतवाढ द. ०७/१२/२०१७ पयत दसुर  
मुदतवाढ द. १७/०१/२०१८ पयत िन वदा फॉम वकृती - द. ०३/१०/२०१७ ते द. 
१७/०२/२०१८ िन वदा व  सं या - ०३ ा  झाले या िन वदा - ०३ िन वदा उघड याचा दनांक 

- २२/०२/२०१८ िन वदा ाहयता कालावधी - १८० दवस उपरो  वषयां कत एकूण ३ 
ठेकेदारां या िन वदा ा  झा या असून संबंिधत ठेकेदारांनी िन वदा अट  शत नूसार सादर 
केले या तां क व आिथक बाबत या कागदप ांची छाननी व पडताळणी या कामाचे मनपाचे 
क प स लागार मे.टंडन अबन सो यूशन ा. यांनी क न दले या अहवालानूसार ा  तीनह  

िन वदा उघडणेत आ या असता वषयां कत कामासाठ  खालील माणे िन वदा ा  झा या. No 
Name of Bidder Tipping Fee in INR for Collection & Transportation, of C&D Waste for 
the first year of the commercial operations from the COD (Price quoted inclusive of all 
taxes) Per Metric Ton Per kilometer Average distance travelled by vehicle with C& D 
waste per trip Inkilometer Tipping Fee in INR for Collection & Transportation, of C&D 
Waste for the first year of the commercial operations from the COD (Price quoted 
inclusive of all taxes ) Per Metric Ton Tipping Fee in INR for Processing & Management 
of C&D Waste for the first year of the commercial operations from COD (Price quoted 
inclusive of all taxes )Per Metric Ton Total Tipping Fee in INR for Integrated C&D Waste 
management A B C= A*B D C+D 1 (1) AG Enviro Infra Projects Pvt Ltd (2)Dhaneshwar 
Construction Consortium 29.00 10.50 304.50 550.00- 0.01 (Premium quoted as negative 
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value for Processing & Management of C&D Waste)= 549.99 INR 854.49 2 IL & FS 
Environmental Infrastructure & Services Ltd 249.00 10.50 2614.50 14.00-0.01 (Premium 
quoted as negative value for Processing & Management of C&D Waste)= 13.99 INR 
2628.49 3 (1) Shree Sant Infra (2) M/s T J Naik & Co (3) Sarthak Electromech Pvt Ltd 
Consortium (Lowest Bidder) 13.50 10.50 141.75 245.70- 0.01 (Premium quoted as 

negative value for Processing & Management of C&D Waste)= 245.69 INR 387.44 वर ल 
िन वदा नोट स मांक ENV/08/2017-18 ा  ३ िन वदाधारकापैक  मे. ी.संत इ ा + 
मे.ट .जे.नाईक अ ड कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यां या संयू  कंपनीची िन वदा सवात 
लघू म दराची [L-1] अस याने यांना अजून दर कमी करणे बाबत वचारणा क न यांनी 
सादर केले या दराचे दरपृ थकरण सादर करणे बाबत दनांक २३/०२/२०१८ रोजी या प ा वये 
कळ वणेत आले. वषयां कत क पा या िन वदा अट  शत नूसार वषयां कत कामाम ये खालील 

बाबींचा आंतभाव आहे. [Scope of Work] १. शहरात तयार होणारा बांधकामाचा सव राडारोडा 
[C&D Waste]आव यक या कंु या व वाहनांमाफत येसाठ  मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक 
करणेसह यासाठ  संपक यं णा [Call Centre] उभारणे. २. वाहतूक क न आणले या राडारो यावर 
[C&D Waste] िन वदेम ये नमूद केलेनूसार १५० ते २०० मे.टन ित दन मतेची या यं णा 
उभारणे. ३. क प उभारणे व याचे चालन, देखभाल दु ती करणेचा कालावधी १५ वषापयत 

असून सदर क पासाठ  मनपाचा आिथक ह सा हणून िन वदा अट  शत म ये नमूद व वध 
ट यानूसार र. . १०.०० कोट  आव यकतेनूसार देय आहे. ४. ठेकेदाराने आव यकतेनूसार 
ऑ फस, कॉल सटर, वक शॉप इ याद  उभारणे बंधनकारक आहे. ५. सदर क पासाठ  आव यक 
या सव परवान या तसेच दूषणा वषयी परवान या घेणेची जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची 

आहे. ६. मनपा माफत सदर क पासाठ  मोशी कचराडेपोलगतची जागा उपल ध क न दे यात 
येईल. तथापी क पासाठ  आव यक वीज पुरवठा व पाणी पुरवठा संबंिधत ठेकेदाराने उपल ध 
क न यावा. ७. या क पामधून तयार होणारे Pre-Cast Products मनपा या आव यकतेनूसार 
या या वेळ या यो य या दराने मनपास उपल ध क न ावे लागतील. उपरो नूसार सव 

कामांचा आंतभाव िन वदेम ये असून या कामासाठ  ा  लघू म दराचे िन वदाधारक मे. ी.संत 
इ ा + मे.ट .जे.नाईक अ ड कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यांचे संयु  कंपनीने सादर केलेले 
दर कमी करणे बाबत वचारणा केली असता यांनी सदरचे दर हे पधा मक व कफायतशीर 
अस यामूळे यापे ा जा त कमी करता येणार नाह  असे यांचे दनांक २६/०२/२०१८ रोजी या 
प ा वये कळ वले असून सदर दरांचे दरपृ थकरण सादर केले आहे. यांनी सादर केले या 
दराबाबत या कामाचे क प स लागार मे.टंडन अबन सो यूशन यांनी याबाबत छाननी क न 
दनांक २६/०२/२०१८ रोजी सादर केले या अहवालानूसार या कामाचा येणारा अंदाजीत दर 
तसेच अशाच कामासाठ  पुणे मनपासाठ  ा  दराशी तुलना करता सदरचे दर कफायतशीर 
अस याचे नमुद केले आहे. तसेच ा  दराचा वचार करता याच माणे या कामा या 
िन वदे या अट  व शत म ये नमूद कामाचे या ीनूसार [Scope of Work] वषयां कत कामासाठ  

ा  दर हे अंदाजीत [Estimated Rates] दरापे ा १७% कमी येत अस याने वकारणेची 
िशफारस केलेली आहे. सबब वषयां कत कामाचे क प स लागार मे.टंडन अबन सो यूशन 
यांनी यांचे अहवालाम ये िशफारस केलेनूसार उपरो  िन वदासाठ  मे. ी.संत इ ा + 
मे.ट .जे.नाईक अ ड कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यांच ेलघू म दर अंदाजप क य दरापे ा 
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१७% कमी अस याने ा  दर - शहरातून आव यक वाहनामाफत राडारोडा गोळा करणेसाठ  
र. . १३.५०/- ित क.मी. ित टन व गोळा केले या राडारो यावर आव यक तो लॅ ट 
उभा न या करणेसाठ  र. .२४५.६९ ित टन अिधक येक वष  कं ाट कालावधीम ये 
महागाई िनदशंकानूसार [WPI] होणार  वाढ/घट दरानूसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या दराने काम क न घेणेस व िन वदा अट  शत नुसार यांचेशी करारनामा 
करणेस याच माणे या क पासाठ  व छ भारत अिभयांनांतगत सादर केले या DPR साठ  
शासनाकडून अनूदान ा  झा यास या अनूदानामधून अथवा मनपा या फंडातून िन वदा अट  

शत नूसार अनूदान देणे कंवा याबाबतचे इतर आव यक िनणय घेणेचे अिधकार मा.आयु  सो 
यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच तुत वषयातील सदर या क पाचे 
व प (DBOT) पाहता आिथक पतपुरवठा करणा-या सं थां या आव यकतेनुसार ठेकेदारांशी 

करारनामा करताना अथवा करारना यात आव यक या दु ती करणेस तथा आव यक या 
अट ंचा समावेश करारना यात करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी.              

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

िनणय -१) कामाचा दजा राखला पाह जे. 
२) काम िनधार त वेळेत पूण होणे  आव यक आहे. याची खबरदार  अिधका-यांनी 
यावी. 

   ३) या कामासाठ  या शासक य परवान यांची आव यकता आहे, या शासक य  
परवान या रतसर घे यात या यात याची द ता अिधका-यांनी यावी. 

---------- 
ठराव मांक – २३८४      वषय मांक –  ९७ 
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग- म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा शडग े    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०४/का व/२०९/२०१८ द.२८/२/२०१८ 

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपाचे आरो य वभागास आव यक ह ल बॅरो सा ह य खरेद कामी ई िन. सु. . 
४९/२०१७-१८ अ वये ा  लघुतम िन वदाकार मे. रेखा इं जिनअर ंग व स, िचंचवड यांचे ती 
नग र. . ७७१८/- या माणे १०८६ नगसाठ  एकूण र. . ८३,८१,७४८/- (अ र  र. . याऐशी 
लाख ऐ याऐशी हजार सातशे अ ठेचाळ स फ )  हे मनपा अंदाजपञक य दर र. . 
८३,८१,७४८/- तुलनेत समान ा  झालेने ते वकृत क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी.               
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – २३८५     वषय मांक –  ९८ 
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग- आरो य 
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा. ल मण उंडे 

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आसुका/३/का व/१६५/२०१८ द.२७/२/२०१८ 

     मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून- 
 मा. थायी सिमती कड ल ठराव .२२७९ द.२१/२/२०१८ म ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय ञातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा डेपो पयत 
वाहतूक करणे या कामा या करारना या मधील दु ती करणेकामी- िन वदा नोट स . 
११/२०१७-१८ चे दर वीकृत करणेस मा यता दलेली आहे. सदर सं थेसोबत करारनामा 
करणेकामी करारनामा म ये मा.मुलेप, मा.कायदा स लागार, मा.कामगार क याण अिधकार ,  
 

स लागार सं था िसल यांनी सूच वलेनुसार िन वदेसोत िस द केले या Concession 

agreement म ये खालील माणे दु ती करणे आव यक आहे. 

१) मु ा .2.9 – Extension of concession period ह  अट कमी (Delete) करणे. 

२) मु ा .9.2.1 - Adjustment for Labour Component 
VL = PL/100 x Mn x (L1 – L0)/L0 ऐवजी  VL = PL x Tn   X Wn  x (L1 – L0)/L0 असा बदल करणे. 

३) मु ा .9.2.2 - Adjustment for Fuel Component 

    VF = PF/100 x Mn x (F1 – F0)/F0 ऐवजी  VF = PF x Tn   X Wn x (F1 – F0)/F0 असा बदल करणे. 

४) मु ा .9.2.3 - Adjustment for Miscellaneous (spare parts and repairs & maintenance Component 

VM = PM/100 x Mn x (M1 – M0)/M0 ऐवजी  VM = PM x Tn   X Wn  x (M1 – M0)/M0 असा बदल करणे. 

५) मु ा .13.1(a) म ये If Concessionaire default any provision of any existing Law. अशी अट न याने    

    समा व  करणे. 

६) मु ा .16.2 म ये Any dispute arising out of this agreement shall be subject to matter of jurisdiction  
of Pune District Court only. ह  अट न याने समा व  करणे. 

 
ह  अट न याने समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच उपरो  कामा या ा  
दराबाबतची फेरपडताळणी रा यशासना या संबंिधत त ाकडून के यानंतर कायादेश दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  
करणेत यावी.               

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३८६      वषय मांक – ९९  
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग- आरो य 
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा. कैलास बारणे 

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आसुका/३/का व/१६५/२०१८ द.२७/२/२०१८ 

     मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून- 
 मा. थायी सिमती कड ल ठराव .२२७८ द.२१/२/२०१८ म ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय ञातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा डेपो पयत 
वाहतूक करणे या कामा या करारना या मधील दु ती करणेकामी-  िन वदा नोट स . 
१०/२०१७-१८ (द ीण भाग) चे दर वीकृत करणेस मा यता दलेले आहे. सदर सं थेसोबत 
करारनामा करणेकामी करारनामा म ये मा.मुलेप, मा.कायदा स लागार, मा.कामगार क याण 
अिधकार , स लागार सं था िसल यांनी सूच वलेनुसार िन वदेसोबत िस द केले या 
Concession agreement म ये खालील माणे दु ती करणे आव यक आहे. 

१) मु ा .2.9 – Extension of concession period ह  अट कमी (Delete) करणे. 

२) मु ा .9.2.1 - Adjustment for Labour Component 
VL = PL/100 x Mn x (L1 – L0)/L0 ऐवजी  VL = PL x Tn   X Wn  x (L1 – L0)/L0 असा बदल करणे. 

३) मु ा .9.2.2 - Adjustment for Fuel Component 

    VF = PF/100 x Mn x (F1 – F0)/F0 ऐवजी  VF = PF x Tn   X Wn x (F1 – F0)/F0 असा बदल करणे. 

४) मु ा .9.2.3 - Adjustment for Miscellaneous (spare parts and repairs & maintenance Component 

VM = PM/100 x Mn x (M1 – M0)/M0 ऐवजी  VM = PM x Tn   X Wn  x (M1 – M0)/M0 असा बदल करणे. 

५) मु ा .13.1(a) म ये If Concessionaire default any provision of any existing Law. अशी अट न याने    

    समा व  करणे. 

६) मु ा .16.2 म ये Any dispute arising out of this agreement shall be subject to matter of jurisdiction  
of Pune District Court only. ह  अट न याने समा व  करणे. 

ह  अट न याने समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच उपरो  कामा या ा  
दराबाबतची फेरपडताळणी रा यशासना या संबंिधत त ाकडून के यानंतर कायादेश दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  
करणेत यावी.               

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २३८७     वषय मांक –  १०० 
दनांक – २८/०२/२०१८         वभाग- क ेञीय कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

 संदभ–मा. ेञीय अिधकार  यांचे जा. .क /ेआ १५/का व/९६/२०१८ द.२८/२/२०१८ 

     मा. ेञीय अिधकार  िशफारस केले माणे – 

 मा. थायी सिमती ठराव .२१९७ द.१४/२/२०१८ म ये तावात नमूद मजकुराऐवजी 
दर ित िसटस ्  ित माह दर र. .२५०/- माणे एकूण २२२ िसटस साठ  र. .५५,५५०/- 
ित माह या माणे द.१/९/२०१७ ते ३१/३/२०१८ पयत अथवा न वन िन वदा या पुण 

क न पुढ ल आदेश देईपयत भाग .४०,४१ मधील शौचालय साफसफाईचे कामकाज क न 
घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता अशी द.१४/२/२०१८ या मा. थायी 
सिमती म ये मा य ठराव . २१९७, वषय . १३ म ये दु ती कर यास मा यता दे यात 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २३८८     वषय मांक –  १०१ 
दनांक – २८/०२/२०१८          
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.उषा मंुडे 

संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे व मा.उषा मंुडे याचा ताव- 
 मे. बी. ह .जी.इं डया िल. व जे.ड . एंटर ायझेस तावात नमूद माणे “ग” व “ह”या 
भागात काम करत असून या कामाचा मागील आदेश ३ मह याचा आहे. तर  या कामासाठ  
कमान  ६ म ह याची मुदतवाढ देणेस व तसेच सदर कामासाठ  ‘ड’ आ ण ‘अ’ भागा माणे 
बल अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. आहे  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२३८९      वषय मांक – १०२ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.उषा मुंढे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ानाचे नुतनीकरणाचे काम चालू आहे. उव रत 

कामासाठ  वा तु वशारद व स लागार (PMC) नेमणकू करणे गरजेचे आहे. तर  सदर 
कामासाठ  मे.िश पी आ कटे ट & लॅनस यांना वा तु वशारद व क प स लागार हणून 
नेमणूक क न यांना (Pre Tender 0.75% व Post Tender 1.25%)एकूण २% फ  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. 
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ठराव मांक –२३९०      वषय मांक – १०३ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ– मा.कैलास बारणे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील कोण याह  जलतरण तलावावर 

िश त िश क अ ापपयत नेमलेले नाह त. यामुळे जलतरणमधील खेळाडंूचे नुकसान होत 
आहे. मनपाकडून खेळाडंूना िश यवृ ी दली जाते. परंतु सरावासाठ  जलतरण तलाव यो य 
वेळेत उपल ध नाह त व यावर िशकवणेसाठ  िश क नाह त. यामुळे मनपाचे 
नावलौ ककाम ये भर पडत नसून रा ीय खेळाडू तयार होत नाह त. कु. णव कदम हा पंपर  
िचंचवड मधील र हवासी असून याने मनपा तलावावर सराव क न (पी.ड . पाट ल जलतरण 
िश क यांचे मागदशनाखाली) जलतरण म ये रा ीय पदके ा  केलेली आहेत. (रा ीय 
खेळाडू) तसेच यांचे िश ण एम.पी.एड. झालेले असून जलतरणम ये एन.आय.एस. चा Six 

Week Course व One Year Degree Course पुण केलेला आहे. तसेच याला ४/५ वषाचा 
िशक व याचा अनुभव आहे. सबब व रल बाबींचा वचार करता कु. णव कदम यांस एक त 
र. .४०,०००/- (अ र  र. .चाळ स हजार फ ) मानधनावर जलतरण िश क हणून 
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. 
---------- 

ठराव मांक –२३९१      वषय मांक – १०४ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ– मा.उषा मुंढे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
ी. करण गावडे, अ नशामक वभाग यांची खातेिनहाय चौकशी तातड ने कर यात 

यावी. यां याब ल अनेक गंभीर व पा या त ार  ा  झा या असुन याबाबत आजपासुनच 
यांची खातेिनहाय चौकशी कर याचे 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 –२३९२      वषय मांक – १०५ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक–मा.उषा मुंढे  
संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 

मा.आयु  यांचेकड ल . था/िन/३इ/का व/२१५/२०१७ द.२२/६/२०१७ अ वये वॉड 
.२४ (न वन भाग .२९) इं ायणीनगर से.नं.१ महारा  कॉलनी शेजार ल मोकळा भूखंड 
.३ म ये पोह याचा तलाव बांधणे िन वदा .८१/१/२०१५-१६, िन वदा र. .८,८५,९८,९२५/- 
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साठ  मे.बी.के.खोसे यांना १.३५% यादा या एज सीला सदरचे काम दे याबाबत मा.आयु  
यांनी िशफारस केली होती. तथा प मा. थायी सिमती ठराव मांक ५८० द.५/७/२०१७  
नुसार पी.पी.पी. त वावर बांधणेचा िनणय दला होता व सदरचा वषय द र  दाखल केला 
होता. तथा प, मा. थायी सिमतीने मा. थायी सिमती ठ. .१५३८ द.७/१२/२०१७ नुसार 
सदरचे काम पी.पी.पी. त वावर कर याऐवजी भाग .८ मधील से. .६ जवळ ल ड ट 
सटर मधील मोकळ  जागा .१९ म ये पोह या या तलावाचे आर ण अस याने वषयां कत 
ठकाणा या ऐवजी ािधकरण से. .६ जवळ ल ड़ ट सटर मधील पोह याचा तलावासाठ  
आर ण असलेली मोकळ  जागा .१९ मनपा या ता यात घेणेबाबत ािधकरणाकडे मागणी 
केलेली आहे. सदर जागा ता यात आलेनंतर या ठकाणी पोह याचा तलाव मनपा माफत 
बांधणेचे िनयोजन कर यास मा यता दे यात आली होती. वर ल प र थतीचा वचार करता, 
मा.आयु  यांचेकड ल वषयप  . था/िन/३इ/का व/२१५/२०१७ द.२२/६/२०१७ नुसार 
वषयां कत काम मे.बी.के. खोसे यांना १.३५% यादा दराने दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,९७,९५,०१०/- पयत काम क न घे यास 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट नुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यास (खालील अट वर) मा यता दे यात येत आहे. तसेच काम मा.महापािलका सभेचे 
जागा बदलाचे मा यता घेवून ािधकरण स.े .६ जवळ ल ड ट सटर मधील मोकळ  जागा 
.१९ ािधकरणाकडून ता यात घेवून तेथे काम 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 –२३९३      वषय मांक – १०६ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक–मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 

अ खल भारतीय मराठ  ना य प रषद पंपर  िचंचवड शाखा यांचे व माने शाह र प ठे 
बापूराव शतको र सुवणमहो सवी जयंती िनिम  ३ रे अ खल भारतीय मराठ  लोककला 
संमेलन आप या पंपर  िचंचवड शहरात थमच द.७ व ८ ए ल २०१८ रोजी संप न होत 
आहे. याकर ता ा.रामकृ ण मोरे े ागृह व तेथील वाहनतळ, शेजार ल संपूण प रसर 
महानगरपािलकेतफ वनामु य उपल ध क न दे यास तसेच सदर संमेलनासाठ  वनी ेपन, 
एल.ई.ड . एल.सी.ड  व अ य व ुत यव था आ ण इतर अनुषंिगक यव था 
महानगरपािलकेमाफत कर यास व याकर ता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२३९४      वषय मांक – १०७ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ– मा.कैलास बारणे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
ी.केदार  कशोर उ मराव हे महापािलके या मा हती व जनसंपक या वभागात मु य 

िल पक या पदावर कायरत आहेत. ते िनयत वयोमानानुसार द.२८ फे ुवार  २०१८ रोजी 
सेवािनवृ  होत आहेत. ी.केदार  हे मा हती व जनसंपक वभागात महापािलके या वतीने 
आयो जत कर यात येणा-या व वध काय मांचे िनवेदन तथा सू संचालन व या अनुषंिगक 
ेस नोट व िस  वषयक कामकाज कर त आहेत. मा हती व जनसंपक वभागा या 

कामकाजाचे व प व या ी पाहती ी.केदार  यां या सेवेची मा हती व जनसंपक वभागास 
आव यकता आहे. ी.केदार  यांची यां या सेवािनवृ ीनंतर महापािलकेम ये माहे माच २०१८ 
पासून महापािलके या वतीने आयो जत कर यात येणा-या व वध काय मांचे िनवेदन तथा 
सू संचाल व या अनुषंिगक ेस नोट व िस  वषयक कामकाज करणेकामी ता पुर या 
व पात ११ म हने कालावधीकर ता (सेवािनवृ ी या वेळ  असले या यां या मूळ 

पगाराइत या) ित महा र. .१८,०९०/- मानधनावर ता पुर या व पात 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. 
---------- 

ठराव मांक –२३९५      वषय मांक – १०८ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.हषल ढोरे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िशवसृ ी उ ान, सांगवी येथील यापार  गाळे हे 

खालील य /सं था यांना दरमहा र. .२,०००/- माणे ११  म ह यां या कालावधीसाठ  भाडे 
त वावर देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

१) उ वला कावरे 
२) गोसावी पु पा 
३) राह माई ित ान 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –२३९६      वषय मांक – १०९ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.उषा मुंढे, मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जैव व वधता यव थापन संदभातील र. .५० 
लाखापयतचे सव अिधकार कायकार  अिभयंता, पयावरण यांना 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 –२३९७      वषय मांक – ११० 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.ल मण उंडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
नाग रकांना उपचार घेणेकामी हे थ काड योजना काया वत कर यात आलेली असून सदरची 
सेवा संपूणतः ऑनलाईन कर यात आलेली आहे. स थतीत सदर यं णेचे देखभाल दु तीचे 
कामकाज मे.अमृता टे नॉलॉजीस यांचेकडे आहे. सदर कामकाजाची मुदत द.१४/१०/२०१७ 
रोजी संपु ात आ याने ३ म हने कालावधीक रता मा. थायी सिमती सभा ठराव .१२४७ 
द.८/११/२०१७ अ वये मुदतवाढ दे यात आलेली होती. तथा प, सदर मुदतवाढ देखील 
३१/०१/२०१८ रोजी पूण झालेली आहे. तसेच तदनंतर पुनः  मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.२०७४ द.२४/०१/२०१८ अ वये िन वदा या पूण होईपयत मुदतवाढ दे यात आलेली 

आहे.  
 वाय.सी.एम. णालयातील हे थ काड मॅनेजमट णालीचे देखभाल दु ती कामकाज 
न याने िन वदा न काढता सदरची यं णा अखं डत चालू ठेवणेकामी पुढ ल ५ वषाक रता 
हणजेच द.१/२/२०१८ पासून द.३१/१/२०२३ पयत मे.अमृता टे नॉलॉजीस यांना 

सोप व यास व याकामी होणा-या र. .५,४३,००,०००/- (अ र  र. .पाच कोट  ेचाळ स लाख 
फ ) चे खचास हणजेच येक वष  र. .१,०८,६०,०००/- चार ह यांम ये ( ैमािसक 
र. .२७,१५,०००/-) या माणे अदा कर यास तसेच मे.अमृता टे नॉलॉजीस यांचेसमवेत 
करारनामा क न येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २३९८      वषय मांक – १११ 
दनांक – २८/०२/२०१८       
सूचक – मा.कोमल मेवानी                अनुमोदक–मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ– मा.कोमल मेवानी, मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९४-२-२०१७-१८ अ वये वाय.सी.एम. 

हॉ पीटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करणे, नवजात अभक 
वभागाचे नुतनीकरण करणे, डॉ टरांचे िनवा थान नुतनीकरण करणे. (भाग-२) फेज १ 
कामी मे. धने र क स शन िन.र. .५,७३,६२,४४३/- (अ र  र. . पाच कोट  याह र 
लाख बास  हजार चारशे ेचाळ स फ ) पे ा ४.५०% जादा या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . ५,४७,८१,१३३/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणे याऐवजी खालील माणे दु ती करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.   
“मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९४-२-२०१७-१८ अ वये वाय.सी.एम. 

हॉ पीटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करणे, नवजात अभक 
वभागाचे नुतनीकरण करणे, डॉ टरांचे िनवा थान नुतनीकरण करणे. (भाग-२) फेज १ कामी 
मे. धने र क स शन िन.र. .५,७३,६२,४४३/- (अ र  र. . पाच कोट  याह र लाख 
बास  हजार चारशे ेचाळ स फ ) पे ा ४.५०% जादा या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,९९,४३,७५३/- पयत काम क म घेणेस 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 – २३९९      वषय मांक – ११२ 
दनांक – २८/०२/२०१८       
सूचक – मा.कोमल मेवानी                अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ– मा.कोमल मेवानी मा.उषा मंुढे यांचा ताव...  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागामाफत प ह या ट पयाम ये 
४५.०० क.मी. लांबीचे बीआरट एस कॉर डॉर वकिसत करणेत येत आहेत. पैका २२.५० 
क.मी.लांबी या बीआरट एस कॉर डॉरवर बीआरट एस  बस सेवा चालू करणेत आलेली आहे. 
बीआरट एस  बस सेवेमुळे बस वाशी सं या व महसुल याम ये िसमारे अनु मे ३८ वव 
३३ ट के इतक  वाढ झालेने सव णामधून दसून आलेले आहे. तसेच रेनबो बीआरट एस 
बस सेवेला शहरातील नागर कांचा उ म/ भरघोस ितसाद िमळत आहे. तसेच रेनबो 
बीआरट एस वभागामाफत खालील माणे र ते वकसीत करणेत येत असुन र याची व 
बीआरट एस Dedication ची लांबी खालील माणे आहे. 
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अ. . र याचे नाव ं द   लांबी डे डकेशनची 

लांबी 
१. सांगवी- कवळे  ४५ १४.५० १२x२ = २४  
२. नािशक फाटा वाकड ४५ ८.०० ६x२ = १२ 
३. िनगड -दापोड  ६१ १२.५० १०x२ = २० 
४. काळेवाड  फाटा-देहू आळंद  ४५ १०.२० ५x२ = १० 
५. भ  श  चौक ते मुकाई 

चौक कवळे 
४५ ५.२५ २x२ = ४ 

                                                  एकूण ७०.० क.मी. 
 
या बीआरट एस र यावर ल डे डकेटेड लेनसाठ  वापरणेत आलेले ील वर 

जा हरातीचे ह क व या मोबद याम ये डे डकेटेड लेनची देखभाल व दु ती देवून मनपाचे 
उ प नाचे कायम व पी तो  िनमाण करणे श य आहे. बीआरट एस डे डकेशन लेन ची 
एकूण लांबी ७० क.मी इतक  येत आहे. डे डकेशन या ीलचे से शनचा वचार करता 
यावर सुमारे ५ चौ.फुटाची जागेवर जा हरात करणे श य होणार आहे. ७० क.मी. साठ   

एक वषाचे उ प न र. . २.० कोट  व ५ वषचे उ प न – १० कोट  होणार आहे. तर  
खालील अट वर देखभाल दु तीसाठ  जा हराती या मोबद याम ये देणेस हरकत वाटत 
नाह .  

- सांगवी- कवळे मािशक फाटा वाकड व िनगड  दापोड  काळेवाड  फाटा वाकड,   भ  
श  चौक ते मुकाई चौक कवळे हे सव बीआरट एस कॉर डॉर देखभाल दु तीसाठ  
दे यास हरकत वाटत नाह .  

- बीआरट एस कॉर डॉर वर ल डे डकेटेड लेनचे पॅनेल दर म ह याचे ५ तारखेपयत 
धुवून व छ करणे (प हला आठवडा) 

- डे डकेटेड पॅनल या उपल ध जागेम ये जा हरात करावी. 
- येक २५ या डे डटेड पॅनेलवर रेनबो बीआरट  वास नवा वास नवा या घोष 

वा यासह रेनबो बीआरट चे बोध िच ह (LOGO) लावून कायम व पी जा हरात 
करावी. 

- मनपा या व वध उप मा या जा हराती डे डकेटेड पॅनलवर दोन चौका दर यानच 
करा यात. 

- दर वष  पावसाळा संप यावर (ऑ टोबर-नो हबर) डे डकेटेड पॅनेलचे व क बगचेपेट ंग 
बीआरट एस वबागाचे अिभयं याचे मागदशनानुसार करावे. 

- डे डकेटेड लेन, क बगची अपघातामुळे झालेली तोडफोड वखचामे पुववत करावी. 
- य़ेक पावसा या म ये डे डकेटेड लेन मधील पा याचा िनचरा होईल अशी यव था 

वखचाने करावी. 
- येक चौकाम ये आव यकते नुसार वळण र यावर (Free left) र ले टर 

लावावी. 
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- आव यक तेथे वाहतुक वळ व यासाठ  Temporary Plastic Divider चा 

वापर करणेस वाहतुक पोिलसांना सुमारे ५०० Divider उपल ध क न देणे. येक 
वतं  बीआरट एस कॉर डॉरसाठ . 

- प ह या वर,् र. .१,००,०००/- ित जागेभाडे मनपा कोषागरात जमाकरणे, पुढ ल 
येक वष  २५ ट के वाढ क न जागे भाडे मनपा कोषागरात जमा करावे. दरवष  

बीआरट एस या डे डकेटेड लेन म ये वाढ झा यास सह शहर अिभयंता बीआरट एस 
वभाग यांनी या माणे जागेभाडे वसुल करावे यासाठ  न वन करारना याची 
आव यकता नाह .  

- डे डकेटेड लेन सोबतच िनगड  दापोड  र यावर ल ६ अंडरपासेस (बजाज ऑटो-
आकुड , काळभोरनगर, व लभनगर, कासारवाड , कंुदननगर, फुगेवाड ) तसेच सांगवी 
कवळे र यावर ल औंध णालयाजवळ ल पादचार  भुयार  माग (PUP) काळेवाड  
फाटा देहू आळंद  र यावर ल एमएम शाळे जवळ ल पादचार  भुयार  माग (PUP) 
याचीह  देखभाल दु ती करावी. पावसाळ  पा याचा िनचरा करणे व छता, 
र याची  समपातळ  राखणे व रेनबो बीआरट  व मनपाचे उप नाची मा हतीची 
जा हरात करावी. 

- भुयार  पादचार  मागासाठ  सुर ा र क नेमावा. (PUP) 
- Underpasses/ Subway म ये Temporary Divider बसवून Up/Down lane 

separation क न वाहतुक सुलभ ा राखणेची यव था करावी. 
- नािशक फाटा येथील जेआरड . टाटा उ डणपुलावर ल (दो ह  लेवल वर ल) सोड यम 

हेपर पोल, उ डणपुलाचे पलर सह सव दशनी भाग (पुलाचे ठेकेदाराचा दोष 
दािय व कालावधी संप यानंतर सदर काम हाती घेणेत येईल) 

- उ  पुला खालील मोक या जागेत शोिभवंत झाडे लावून उ ान वकिसत करणे. 
- उ  पुलावर ल एल.ई.ड . लॅ पची दु ती करणे. 
- उ  पुलाची िनयिमत व छता राखणे, पुलावर ल सोड यम पोलची रंगरंगोट  करणे 

आव यक या ठकाणी मनपाचे जन हताचे व जनजागृतीचे फलक लावणे. 
- बीआरट एस कॉर डॉर मधील Thermoplast चे प टे दोन वषामधून एकदा पट ंग 

करणे व चौकामधील  Entry point ला लांल रंगाचे पटचे  Only BRT पट ंग दर 
वष  करावे. 

- येक बीआरट एस कॉर डॉरचे देखभाल दु तीसाठ  वतं  टम नेमावी  
- सांगवी- कवळे, भ श  कवळे या र यामधील Landscaping च े

Maintenance करणे. 
- Traffic Island चे design क न Plantation सह Maintain करावे. 
- काराना यानंतर पुढ ल २ वषा या आत बीआरट एस बस टेशनचे लॅबवर Solar 

Power  Generation Unit बसवून घेणे व यामधून व ुत िनिमती क न बस 
टेशनचे सव व ुतीकरण व संगणक य कामकाजासाठ  वीज पुर वणे व उवर त 

वीज MSEB ि ड म ये देणे व याचा मोबदला वत: कारनामा धारकाने यावा. 
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- Solar Panel यित र  प रसराम ये जा हरात करावी. 
उ  देखभाल दु तीचे काम मे. एड पॉ ट 1038 शु वार पेठ, पुणे यांना देणेस व उ  
तावा म ये बीआरट एस वभागाकड ल कामाची या ी वचारात घेता कामाचा करारनामा 

सह शहर अिभयंता बीआरट एस वभाग यांचे माफत कर यात यावा. तसेच सव संबंिधत 
वभागाने देखभाल दु ती बाबत आव यक ती द ता घेणेची 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 –२४००     वषय मांक – ११३ 
दनांक – २८/०२/२०१८    वभाग – थाप य क/ह मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/का व/९२/१८ द.२८/२/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभाग क,ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते १९) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ भाववाढ कलम लागू 
अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२४०१      वषय मांक – ११४ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.कोमल मेवानी, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व ालयातील बालवाड  ते ८ वी तील सव 

व ाथ  व ाथ नींना शालेय पटानुसार ती व ाथ  व ाथ नींना दोन शालेय व ाथ  गणवेश 
ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम, वाकड यांचेकडून व ती व ाथ  व ाथ नांना दोन पी. 

ट . गणवेश मे. े ट ज गारमटस ्  अँड टेल रंग फम यांचेकडून आ ण ती व ाथ  व ाथ नांना 
एक वेटर मे. ी.वै णवी म हला कॉप रेशन यांचकेडून (या पुव या रंगसंगतीनुसार) १५ जुन 
रोजी पुर वणे आव यक अस याने या पुव  िस  केले या िन वदा अट  शत नुसार न याने 
िन वदा न माग वता उपरो  नमूद केले या मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे सा ह य यास 
कोण याह  कारची दरवाढ न करता मागील वष चे मंजुर लघु म दराने तसेच िन वदा, केलेला 
करारनामा व पुरवठा आदेशातील अट  शत नुसार सन २०१८-१९ सालासाठ  व पुढ ल 
कालावधीसाठ  न याने करारनामा क न पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी 
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येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२४०२      वषय मांक – ११५ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.कोमल मेवानी, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयातील अंदाजे ८३०२ व ाथ  

व ाथ नींना ती व ाथ  व ाथ नींना दोन शालेय व ाथ  गणवेश व दोन पी.ट . गणवेश 
ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम, वाकड यांचेकडून व ती व ाथ  व ाथ नांना एक 
वेटर मे. ी वै णवी म हला कॉप रेशन यांचेकडून (या पूव या रंगसंगती नुसार) १५ जून रोजी 

पुर वणे आव यक अस याने या पुव  िस  केले या िन वदा अट  शत नुसार न याने िन वदा 
न माग वता उपरो  नमूद केले या मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे सा ह य यास 
कोण याह  कारची दरवाढ न करता मागील वष चे मंजुर लघु म दराने तसेच िन वदा, केलेला 
करारनामा व पुरवठा आदेशातील अट  शत नुसार सन २०१८-१९ सालासाठ  व पुढ ल 
कालावधीसाठ  न याने करारनामा क न पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –२४०३      वषय मांक – ११६ 
दनांक – २८/०२/२०१८      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.ल मण उंडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .२२७८ व २२७९, द.२१/२/२०१८ अ वये मंजुर  दे यात 
आली आहे. याम ये खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

“उपरो  कामा या ा  दराबाबतची फेरपडताळणी रा य शासना या संबंधीत त ाकडुन 
के यानंतर कायादेश दे यात यावे.” 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच ेजा हर केले. 

 
 
 

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/७/का व/१२२/२०१८ 

दनांक - २८/०२/२०१८                          
 

                                                                                  
    नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८                                      

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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ड ेका/३/का व/१९७/२०१८, द. २०/०२/२०१८ वषय .५ चे लगत 
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ड ेका/३/का व/१४३/२०१८, द. २०/०२/२०१८ वषय .६ चे लगत 
  
 

 
 
 



 75

 

 
 
 
 
 
 



 76

 
 

अ ेका/३/का व/४३/२०१८, द. २०/०२/२०१८ वषय .७ चे लगत 
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वमुका/५/का व/१५६/२०१८, द.२१/०२/२०१८ वषय .८ चे लगत 
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