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

कायप का मांक – ९३ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ११/१२/२०१८                 वेळ – द ुपार  ०२.०० वाजता 

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

११/१२/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड - सभापती 
२. मा.मोरे र महादू  भ डवे 
३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे  

५. मा.गावडे राज  तानाजी 
६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

११. मा.खानोलकर ा महेश 

१२. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१३. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१४. मा.डोळस वकास ह र ं  

१५. मा.बारणे अचना तानाजी 
१६. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२), मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम, 
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मा.सवण े – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट – 
.सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 

िश ण वभाग, मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य 
वै कय अिधकार , मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ओंभासे, 
मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.फुटाणे 
- कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण 
अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML 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 .६०)  पुणे मे ो लाईन ३ ( हंजवड  ते िशवाजीनगर) या मे ो क पाचे काम पुणे  
महानगर देश वकास ािधकरण, पणुे माफत बांधकाम सु  करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत.  

वषय .६१)  महापािलकेतील माजी महापौर यांना आरो य वमा योजना लागू करणेस मा यता  
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत.  

वषय .६२) सन २०१८-१९ क रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इ.५ वी ते १० वी   
चे व ाथाना मोफत बस पास योजनेपोट  र. .२ कोट  आगाऊ र कम अदा 
करणेबाबत.  

वषय .६३) व छ भारत अिभयाना अंतगत भाग .१४ मधील सावजिनक व छतागृह  
अ ावत करणे व नूतनीकरण करणेबाबत.  

वषय .६४) भाग .१६ रावेत येथील पेठ .३२ अ येथील मोक या जागेत उ ान वकसीत  
करणेसाठ  वा तू वशारद नेमणूक बाबत. 

वषय .६५) पंपर  भाग .२१ मधील आ. .१६६ येथे उ ान वकसीत करणेसाठ   
वा तू वशारद नेमणूक बाबत. 

वषय .६६) आकुड  येथील कुलदेवत ी.खंडोबा उ सवास अनुषंिगक सु वधा पुर वणेबाबत. 
  मा.राजू िमसाळ, मा.अिमत गावडे यांचा ताव. 

 ---------- 
दनांक ०४/१२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९२)  

 चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
                  ----------                
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ठराव मांक - ३७७८      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/८/का व/५२२/२०१८, द.०१/११/२०१८ 

  वषय – भाग .९ संभाजीनगर येथील बड हॅली येथे लेझर शोसाठ  आव यक कामे  
              करणेबाबत.  

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

---------- 
 
ठराव मांक - ३७७९      वषय मांक – ०२ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९१४/२०१८, द.२७/११/२०१८ 

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/7/2018-19 अ वये वाड .२८ रहाटणी व 
इतर प रसरात जलिनःसारण निलकांची कामे करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख िन.र. .37,49,725/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,701/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,701/- पे ा 18.78% कमी हणजेच र. .30,45,507/- + 
रॉय ट  चाजस र. .24/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,45,531/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३७८०      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – आरो य मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे  
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .आमुका/९/का व/६६२/२०१८, द.२९/११/२०१८ 

  मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना नद पा ातील हायिसंथ 

(जलपण ) काढून ८ म हने  कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  ई-िन वदा 
नोट स .६/१/२०१८-१९ अ वये अ, ब, ड, ग, व ह े ीय कायालय काय े ातील पवना 
नद पा ातील सांगवडे कवळे पुल ते दापोड  संगमापयत (म.न.पा. ह तील पवना नद चे संपुण 

पा ) या कामासाठ  ा  झाले या ३ िन वदांपैक  म.े राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया. यांनी म.न.पा. अंदाजप क य र. .४१,१९,४३२/- साठ  सादर केलेला र. .३६,८६,७८१.५५ 
पे ा १०.५०% कमी (अ र  र. .छ ीस लाख शहाऐंशी हजार सातशे ए याऐंशी आ ण पैसे 
पं चाव न फ ) हा दर सवात कमी अस याने सदरचा दर वीकृतीस व यांशी आव यक 
अट /शत चा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस तसेच य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३७८१      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३१७/२०१८, द.३०/११/२०१८ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/७/२०१८-१९ अ वये भाग .४ बोपखेल 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .४१,७१,१७३/-
(अ र  र. .ए केचाळ स लाख ए काह र हजार एकशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .४०,९८,११९/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४०,९८,११९/- पे ा ५.१५% कमी हणजेच र. .३८,८७,०६६/- + 
रॉय ट  चाजस र. .५,६५४/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .६७,४००/- = एकुण र. .३९,६०,१२०/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३७८२      वषय मांक – ०५ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३१६/२०१८, द.३०/११/२०१८ 

  वषय - भाग .४ दघी म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणबेाबत. 
वषय .५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ३७८३      वषय मांक – ०६ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजंस/४/का व/३०५/२०१८, द.२९/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार पवनाथड  ज ा, 
वरसागर संगीत महो सव व इतर सां कृितक/ बोधणा मक काय मां या अनुषंगाने एल.ई.ड . 

न दारे काय मांचे ेपण कर यात येते. यानुसार याकामी िन वदा नो. .1/2/2017-18, 

द.13/11/2017 अ वये िन वदा मागवून मे.रामा हजन थेरगांव यांना आदेश .माजस/ं4/का व 
/37/2018, द.31/01/2018 अ वये पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहेत. तसेच याकामी  
येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .2784, द.13/06/2018 अ वये 
मा यता दलेली आहे. मे.रामा हजन, थेरगांव यां या कामाची मुदत द.31/01/2019 रोजी 
संपु ात येत आहे. मािगल 8 म ह यांचा सरासर  खच पाहता उव रत कालावधीसाठ  अंदाजे 
र. .५,००,०००/- संभा य खच अपे त आहे. यानुसार एल.ई.ड . नचे कामा या खचाची 
मयादा वाढवून  र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) अथवा येणा-या य  खचास 
मा यता देणेकामी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामाक रता 
र. .५,००,०००/- खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३७८४      वषय मांक – ०७ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजंस/४/का व/३०६/२०१८, द.२९/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार अनिधकृत 

बांधकाम कारवाई, स कार समारंभ, जयंती, समारंभ, करसंकलन कारवाई, पवनाथड  ज ा, वरसागर 
संगीत महो सव, सां कृितक काय म इ. काय मांचे हड ओ शुट ंगचे काम आदेश 
.माजसं/४//का व/३६/२०१८, द.३१/१/२०१८ अ वये मे. दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी, 

पुण े२७ यांना मंजूर िन वदा दराने दे यात आलेले आहेत. तसेच याकामी येणा-या य  खचास 
मा. थायी सिमती सभेने ठराव .२७८४ द.१३/०६/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. मे.दशन 
ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी, पुण े २७ यां या कामाची मुदत द.३१/०१/२०१९ रोजी संपु ात 
येत आहे. मािगल ८ म ह यांचा सरासर  खच पाहता उव रत कालावधीसाठ  अंदाजे 
र. .४,००,०००/- संभा य खच अपे त आहे. यानुसार हड ओ शुट ंचे कामा या खचाची मयादा 
वाढवून र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) अथवा येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामाक रता र. .४,००,०००/- 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३७८५      वषय मांक – ०८ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३१८/२०१८, द.३०/११/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/१०/२०१८-१९ अ वये भाग .५ 
गवळ नगर व सॅड वक कॉलनी म ये थाप य वषयक  दु तीची कामे करणेकामी मे. ा 
क शन िन.र. .४२,४१,३२४/- (अ र  र. . बेचाळ स लाख ए केचाळ स हजार तीनशे चोवीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४१,४५,२३९/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४१,४५,२३९/- पे ा 
५.१५% कमी हणजेच र. .३९,३१,७५९/- + रॉय ट  चाजस र. .३५,३३५/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .६०,७५०/- = एकुण र. .४०,२७,८४४/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३७८६      वषय मांक – ०९ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं१५/का व/१५४/२०१८, द.३०/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे म यवत  भांडार वभागांतगत सन २०१८-१९ या आिथक 
वषातील यं सामु ी व क चा माल खरेद   या लेखािशषावर पये ३ कोट  व फिनचर सामान 
खरेद  या लेखािशषावर पये २ कोट  या माण ेएकूण पये ५ कोट  तरतूद वदयुत सा ह य 
खरेद  या लेखािशषातून वग करणेस मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  

तुत वषयातील वग करणासाठ  तावात नमुद केले माणे वाढ/घट स मा यता देणते येत 
आहे. (वाढ/घट र. .११,००,००,०००/-)  

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

 
ठराव मांक - ३७८७      वषय मांक – १० 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं५/का व/७६७/२०१८, द.३०/११/२०१८ 

       वषय – मनपाचे आरो य वभागासाठ  माट वॉच मे.आय.ट .आय.िल. बगलोर         

              यांचेकडून उपल ध कर यास व यापोट  योणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
   वषय .१० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३७८८      वषय मांक – ११ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/२८०/२०१८, द.३०/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२६/५/२०१७-१८ अ वये से टर .२३ िनगड  
येथील जलशु करण क ामधील ट पा .१ व २ या लॅ र लॉ युलेटर या ज चे अ याव यक 
कामे करणेकामी मे.अनंत इंड अल स लायस  िन.र. .७८,६४,८८४/- (अ र  र. . अ याह र 
लाख चौस  हजार आठशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा ०.८५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .७७,९८,०३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  ि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 यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३७८९      वषय मांक – १२ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुजिन/१/का व/१०३५/२०१८, द.३०/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागाकर ता सन २०१८-२०१९ या अिथक वषाकर ता 
अ थायी अ थापना या लेखािशषावर र. .६०,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. या 
लेखािशषावर माहे ऑग ट २०१८ अखेर र. .४९,२९६/- इतका खच झालेला असुन र. .१०,७०४/- 
िश लक आहेत.   या वभागाकडे स थतीत ४ िशश ु िश णाथ  यांची नेमणुक करणेत आलेली 
आहे. सदर िश णाथ  यांचे माहे स टबर २०१८ पासुनचे वेतन अदा करणेत आलेले नाह . सदर 
कमचा-यांचे वेतन अदायगीकामी कमान र. .१५,०००/- ती म हना या माणे माहे.स टबर २०१८ 
ते माच २०१९ अखेर  (१५००० x  ६  = ९०,०००/-) र. .न वद हजार  इतका खच अपे त आहे.  
या वभागाकड ल रजा वासभ ा या लेखािशषावर सन २०१८-१९ या वषाकर ता  एकुण  

र. .३,००,०००/-इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. माहे स टबर २०१८  अखेर र. .३१,५००/- 
इतका खच झालेला असुन  र. .२,६८,५००/- िश लक आहे. माहे माच २०१९ अखेर अंदाजे २५ 

कमचा-यांनी रजा वास भ ा घेतलेस अंदाजे खच र. .१,००,०००/- इतका खच होव ु शकतो. 
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यामुळे या लेखािशषाव न अ थायी अ थापना या लेखािशषावर  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १०३ कलम करण ७  ड  २  (१) नुसार  र. .१,००,०००/- वग करणेस मा यता देणते 
येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३७९०      वषय मांक – १३ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४९८/२०१८, द.०७/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/6/2018-19 अ वये भाग .१७, १८ व २२ 
मधील सावजिनक व छता गृहांची दु तीची कामे करणेकामी मे.भालेराव कं शन 
िन.र. .41,74,672/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख चौ-याह र हजार सहाशे बहा र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,13,851/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,13,851/- पे ा 17.58% कमी हणजेच 
र. .33,90,636/- + रॉय ट  चाजस र. .5,221/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .55,600/- = एकुण 
र. .34,51,457/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३७९१      वषय मांक – १४ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य ह े ीय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/का व/९३०/२०१८, द.३०/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

  ह े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणते येत आहे.        
(वाढ/घट र. .१७,५०,०००/-) 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३७९२      वषय मांक – १५ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – ग े ीय, आरो य 

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

संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचे प  .ग ेका/आ/४/का व/६८२/२०१८, द.०१/१२/२०१८ 

       वषय - ग े ीय कायालया या काय े ातील सावजिनक शौचालय व मुता-यांची  
              यां क  प दतीने साफसफाई करणेबाबत. 

वषय .१५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३७९३      वषय मांक – १६ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – ह े ीय, थाप य 

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/ह े/का व/९४१/२०१८, द.०१/१२/२०१८ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वा तु वशारद नेमणुक बाबत सिमतीची बैठक  

द.२४/०५/२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ्  अँ ड लॅनस यांनी ह भागात दापोड  गावठाण मा ती 
मं दर येथे सां कृितक हॉल बांधण े कामाचे सादर करण केलेले आहे. सदर सादर करण 
समाधानकरक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन वीकार यात आलेले आहे. सदर 
सादर करण वा तु वशारद मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ्  अँ ड लॅनस यांची िनयु  करणे 
आव यक आहे. सदर कामांसाठ  वा तु वशारद  हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत 

कामांचे आराखडे तयार क न मंजूर  घेण,े बांधकाम परवानगी घेणे, पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा 
बन वणे इ. िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. 
तांिञक या आराखडा तयार क न या माणे काम क न घेणे, क पा या दैनं दन कामावर देखरेख 

करणे िन वदा िनदशानुसार गुणव ा  तपासणी करण े इ िन वदा पुव व िन वदा प ात कामे करणे हे 

चोखपणे होणे आव यक आहे या क रता सदर क पास िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांकर ता 
वा तु वशारद नेमणे अ यंत आव यक आहे सदर कामांसाठ   मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ्अँ ड 

लॅनस यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात कामाकर ता नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. यांनी 
यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत. यांनी 
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मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार सदर काम तां क 

या क न य  जागेवर िनयो जत वेळेत काम  होणेचे ीने मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ्

अँ ड लॅनस यांची सदर कामाकर ता वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे .सबब, 

याकामी मे. कमया असोिसए स आ कटे टस ् अँ ड लॅनस यांची नेमणुक क न सदर कामाचे 

िन वदापुव कामासाठ  (१.२४% Pre tender activity) व िन वदा प चात कामासाठ  ०.९९% (post tender 

activity) मनपा या सव करासह असे एकूण १.९९% या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३७९४      वषय मांक – १७ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/६०४/२०१८,  

       द.०१/१२/२०१८ 

       वषय - मनपा शासक य इमारतीमधील व वध वषय़ सिमती कायालयात वातानुकुलन  
              यं णेचे नुतणीकरण करणबेाबत. 

वषय .१७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३७९५      वषय मांक – १८ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – ब े ीय 

सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .प.ुल.सावा./का व/४६/२०१८ द.१/१२/२०१८ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शासनाकड ल आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ 
द.२९/०९/२०१७ अ वये वाचनालये व े ागृहांचे कामकाज कायालयील कामकाजाचे सोईचे 
ीकोनातुन े य कायालयांना जोड याचे आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. ब े य 

कायालयांतगत येणारे मोरया गोसावी टे डयम मिधल प.ुल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय ऑग ट 
२०१७ पासून सु  कर यात आले आहे. वाकड-पुण ेयेिथल मराठ देशा फाउंडेशन या सं थेने सदरचे 
सावजिनक वाचनालय चाल व यास िमळणेबाबत द.१४ जून २०१८ या प ा वय े कळ वले 

आहे.  मराठ  देशा फाऊंडेशन या सं थेने र. .२०,०००/- या अनामत र कमेवर  सेवाशु क 
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त वावर ितमहा र. .१०,०००/- चे मानधन घेऊन म.न.पा. या सावजिनक वाचनालयां या िनयम 
व अट  शत  नुसार  प.ुल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय मराठ  देशा फाऊंडेशन या सं थेस 
चाल व यास देणसे मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३७९६      वषय मांक – १९ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९३६/२०१८ द.०४/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .३/१०४/२०१८-१९ अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ येथे आदश नगर, गंधवनगर , संघष कॉलनी इ याद  
भागात मलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ टर िन.र. .३७,४९,७२८/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सातशे अठठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .३७,४९,६८६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३७,४९,६८६/- पे ा १५% कमी हणजेच र. .३१,८७,२३३/- 
+ रॉय ट  चाजस र. .४२/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण र. .३१,८७,२७५/- 
(अ र  र. .एकतीस लाख स याऐंशी हजार दोनशे पं याह र फ ) पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३७९७      वषय मांक – २० 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/६९९/२०१८ द.०४/१२/२०१८ 

       वषय - फ े ीय कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभाग मधील दवाब ी यव थेची  
              देखभाल दु ती वषयक कामे करणबेाबत. 
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वषय .२० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
 

ठराव मांक - ३७९८      वषय मांक – २१ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – नागर  सु वधा क   

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुक/१/का व/६११/२०१८ द.३०/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

   सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप काम ये अ थायी अ थापना या लेखािशषावर 
र. .१,६०,०००/- एवढ  तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर लेखािशषावर आ ापयत र कम 
.१,५९,०४३/- एवढा खच झाला असून र. .९५७/- तरतूद िश लक आहे. पुढ ल ६ म ह यांचा 

कालावधी  वचारात घेता सदरची तरतूद अपूण आहे. तसेच IEC क पोन ट या लेखािशषावर सन 
२०१८-२०१९ साठ  र. .५,००,०००/- ची तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर लेखािशषावर 
आ ापयत काह ह  र कम खच झालेली नस याने सदर लेखािशषावर र. .५,००,०००/- एवढ  
तरतूद िश लक आहे. सदर तरतूद  मधून अ थायी अ थापना या लेखािशषावर र. .२,००,०००/- 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अ वये वग करणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३७९९      वषय मांक – २२ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – ब े ीय, व ुत 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े व/१/का व/१२७४/२०१८ द.०४/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

   पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालय, व ुत वभागास सन २०१८-२०१९ 
या आिथक वषात वाहन इंधन (अिधकार ) या लेखािशषावर अिधकार  व दोन हाय ोिलक वाहने 
असून यावर एकूण र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) एवढ  मुळ 
तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर लेखािशषावर दनांक ०५/११/२०१८ अखेर र. .१,३०,०००/- 
(अ र  र. .एक लाख तीस हजार फ ) इतका खच झालेला असून र. .२०,०००/- (अ र  
र. .वीस हजार फ ) इतक  र कम िश लक अस याने सदर लेखािशषावर माच २०१९ अखेर 
अंदाजे वाढ व र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) सह एकूण 
र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) इतका खच अपे त आहे. सदर लेखािशषावर मुळ 
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तरतुद म ये  र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) वाढ करणे अिनवाय 
आहे ब े ीय कायालय, व ुत वभागा या आ थापनेवर पुव  एकच वाहन चालक अस याने एका 
वेळ  एकाच हाय ोिलक वाहनाचा वापर करणेत येत होता. परंतू स य थतीत हाय ोिलक 

वाहनासाठ  दोन वाहनचालक उपल ध अस याने पुण मतेने दो ह  वाहनाचंा वापर केला जात 
आहे. यामुळे डझेल खपाचे माण वाढलेले आहे. तसेच वाहन .MH 14 F 9919 हे १५ मीटर उंच 
िशड चे व जा त मतेचे वाहन असून यासाठ  जा त डझेलचा खप होत अस याने इंधन 
खचाम ये वाढ होत आहे. वाहन इंधन या लेखािशषावर माच २०१९ अखेर र. .१,५०,०००/- 
(अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) इतका खच अपे त अस याने सदरची तरतुद वग 
करणे आव यक आहे. जनरेटर इंधन या लेखािशषावर मुळ तरतूद र. .४,००,०००/- (अ र  
र. .चार लाख फ ) असून आज अखेर सदर लेखािशषावर र. .२८,०००/- (अ र  र. .अ ठावीस 
हजार फ )  इतका खच झालेला असून र. .३,७२,०००/- (अ र  र. .तीन लाख बहा र हजार 
फ ) इतक  र कम िश लक आहे. यामुळे जनरेटर इंधन या लेखािशषातून र. .१,५०,०००/- 
(अ र  र कम पये एक लाख प नास हजार फ ) वाहन इंधन (अिधकार ) या लेखािशषावर 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३८००      वषय मांक – २३ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१३/का व/५३३/२०१८ द.०५/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील १२१  आजी नगरसद य + ५ वकृत सद य असे 
एकुण १२६ नगरसद य  व यांचे कुटंुबीय (पती/ प ी  व २ अप य २१ वषा पयत) यांचा 
द.१८/१२/२०१८ पासुन १ वष कालावधीकर ता  वाष क  र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 
फ ) इत या र कमेचा आरो य वमा योजनेस मुदतवाढ देणेकामी  M/s.Marsh India Insurance 

Brokers Pvt Ltd. यांचेकडुन करारनामा क न  सदरचे कामकाज करणेस व यांनी सादर केले या 
कोटेशनमधील लघु म दर असले या IFFCO TOKIO General Insurance Co. LTD. या वमा 
कंपनीकडुन आरो य वमा उतर वणेस तसेच याकामी येणारा खच र. .२८,६४,८६५/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख चौस  हजार आठशे पास  फ ) वमा कंपनीस अदा करणेस तसेच माहे 
२०२२ अ ेर असणा-या माजी नगरसद य यांचे आरो य व याचे दरवष  नुतनीकरण करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३८०१      वषय मांक – २४ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – मा हती व तं ान 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/६/का व/२६२/२०१८ द.०३/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये ई-िन वदा (e- Procurement) संगणक णालीची  
यश वीपणे अंमलबजावणी हो या या ीने क  शासक य  सं था NIC, NICSI  यांचेकड ल 
एकूण तीन Support Staff सहा म ह यांकर ता िनयु  करणेकर ता करारनामा न करता, थेट प दतीने 
व आगाऊ अदा करणेत आलेला खच र. .६,१०,८२६/- (अ र  र. .सहा लाख दहा हजार आठशे 
स वीस फ ) चे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८०२      वषय मांक – २५ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – ब े ीय 

सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/१३०/२०१८  

       द.०४/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१७/२०१८-१९ अ वये 
भाग .१८ म ये दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प तीने देखभाल दु ती 

करणेकामी सन २०१८-१९ साठ  िन वदा र. .८,९२,०३२/- (अ र  र. .आठ लाख या णव हजार 
ब ीस फ ) पे ा -१५.०० ट के कमी दराने मे. द वीजय इले क स, पुणे या ठेकेदाराकडुन काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचे बरोबर 
करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३८०३      वषय मांक – २६ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – ब े ीय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/१३२/२०१८  

       द.०४/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/३५/२०१८-१९ अ वये 
. .१७ मधील  इमारत, शाळा, दवाखाने येथील व ुत वषयक कामांची देखभाल दु ती 

करणेकामी (सन २०१८-१९) साठ  िन वदा र कम .८,९२,८२९/- (अ र  र. .आठ लाख या णव 
हजार आठशे एकोणतीस फ ) पे ा -६.२५ ट के कमी दराने मे.अवधुत इले कल लाईफस ऍ ड 
स ह सेस, पुणे या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
व शत स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८०४      वषय मांक – २७ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – ब े ीय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/१३६/२०१८  

       द.०४/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/३२/२०१८-१९ अ वये  

. .१६ व १७ मधील गणपती उ सवािनिम  गणपती वसजन घाट व वागत क ासाठ  
ता पुरती काश, वनी ेपण, जनरेटर व सी.सी.ट . ह . बस वणे व वदयुत वषयक कामे 
करणेकामी (सन २०१८-२०१९) साठ  िन वदा र. .८,४६,९२९/- (अ र  र. .आठ लाख शहचाळ स 
हजार नऊशे एकोणतीस फ ) पे ा -०.९० ट के कमी दराने मे. वजय इले क स ऍ ड 
जनरेटस, पुण ेया ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
व शत स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३८०५      वषय मांक – २८ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – ब े ीय 

सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांचे प  .ब /लेखा/५/का व/१३४/२०१८  

       द.०४/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२९/२०१८-१९ अ वये ब 
े ीय कायालय िचंचवड उप वभाग अंतगत गणेशो सव २०१८ क रता वनी ेपण, काश 
यव था, सी.सी.ट . ह . व जिन  संच यं णेची ता पुर या व पात यव था करणे (सन २०१८-
२०१९) साठ  िन वदा र. .५,१३,१८६/- (अ र  र. .पाच लाख तेरा हजार एकशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा -०.९० ट के कमी दराने मे.मोरया मंडप डेकोरेटस, पुणे या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८०६      वषय मांक – २९ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – झोिनपु थाप य 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . झोिनप/ु था/िन/का व/३७३/२०१८  

       द.०५/१२/२०१८ 

       वषय – िन वदा नोट स .१/२४-२०१८-१९ मधील अ. .०२ चे कामाचा करारनामा  
              करणेस मा यता देणेबाबत. 

वषय .२९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३८०७      वषय मांक – ३० 
दनांक – ११/१२/२०१८      

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

संदभ – मा. हराबाई(नानी) घुले, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव - 
       मा.म हला व बाल क याण सिमती ठराव .२१ द.०५/१२/२०१८ अ वये सन २०१८-१९ 
या कालावधीत महानगरपािलके या नागरव ती वभागा या अंतगत आयो जत के या जाणा-या 
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पवनाथड  ज ेचे आयोजन PWD मैदान, सांगवी येथे फे ुवार  - २०१९ म ये प ह या अथवा   
दुस-या आठवडयाम ये कर यास, सदर कामी खच कमी पड यास आव यकतेनुसार (नागरव ती 
वभागाअंतगत योजना) म हला बाल क याण इतर योजना काय म व तरतूद मधुन खच 
कर यास व सदर कामी येणा-या खचास मा यता देणबेाबत मागणी असली तर  तुत 
वषयातील पवनाथड  ज ेचे आयोजन द.४ जानेवार  ते ७ जानेवार  २०१९ अखेर 
पी.ड यु.ड .मैदान, सांगवी येथे कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८०८      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ११/१२/२०१८      

सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा. हराबाई(नानी) घुले, मा.आरती च धे यांचा ताव – 

       मा.म हला व बाल क याण सिमती ठराव .२२ द.०५/१२/२०१८ अ वये नागरव ती 
वकास योजना वभागाकडून मा.म हला व बालक याण सिमती सद या यां यासाठ  राज थान 
येथे डसबर २०१८ अखेर कंवा जानेवार या प ह या आठवडयात अ यास दौरा आयो जत 
कर यास, सदर दौ-यासाठ  येणा-या म हला सद यांकडून संमतीप  घेवून याकर ता येणा-या 

य  खचास मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३८०९      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९५३/२०१८ द.०६/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/91/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .५ मधील अमृत योजना वगळून महादेव नगर, सावंत नगर 
प रसरात मलवा हनीची सुधारणा कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर िन.र. .37,49,059/- (अ र  
र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,49,017/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,017/- पे ा 16% कमी हणजेच र. .31,49,174/- + रॉय ट  
चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,49,216/- पयत काम क न 
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घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८१०      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९६०/२०१८ द.०६/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/113/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी मधील चौधर  पाक, वजयनगर प रसरातील 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर िन.र. .37,46,620/- (अ र  
र. .सदतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,46,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,46,578/- पे ा 14.5% कमी हणजेच र. .32,03,324/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,03,366/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३८११      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९६१/२०१८ द.०६/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/49/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .३ येथे वडमुखवाड , चो वसावाड , काळजेव ती इ याद  भागात 
मलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .29,99,863/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख न या णव हजार आठशे ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,99,821/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,99,821/- पे ा 17.1% कमी हणजेच र. .24,86,852/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .24,86,894/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८१२      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/२९८/२०१८ द.०६/१२/२०१८ 

       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/5-2018-19 अ वये मनपातील क, ड, 
ग, ह भागातील मैलाशु द करण क ाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ए एफ 
मंजाळकर यांचेकडुन िन.र. .७४,७७,६४५/- पे ा -२९.०७% कमी या दराने र. .५३,०३,८९४/- 
(अ र  र. . ेप न लाख तीन हजार आठशे चौ-या णव फ ) पयत काम क न घेणेस व 
िनयमानुसार िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स 

 अिधन राहून यांचे सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३८१३      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – कामगार क याण 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .काक/२/का व/९६९/२०१८ द.२१/११/२०१८ 

       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  शासन िनणय मांक (अपंग) २०१२/ . .३२/अ. .२ सामा जक याय व 
वशेष सहा य वभाग  दनांक ०८ जुलै २०१५ नुसार अ थ यंग व कणबिधर कमचा-यांना 
पुरवावया या उपकरणांची याद  व पुरवठादार वह त केले या आदेशात कंमती उले ख केलेला 
नाह त. यामुळे येक अ थ यंग व कणबिधर कमचा-ंयांना लागणा-या उपकरणांची 
मोजमापे/ माण हे वेगवेगळे असते. अपंग कमचा-ंयाची कत ये व जबाबदार  वचारात घेवुन 
यां या काय मतेत वाढ हावी या मुख हेतुने कमचा-ंयाना हे उपकरण देण ेअपे त आहे. 

उपरो  शासन िनणयानुसार (अपगं) क याणकार  या योजनेतून ी. ानदेव दुलाजी बांबळे, पद  
वाहनचालक यांना Right Below Knee Prosthesis साठ  र. .७०,०००/-(अ र  र. .स र हजार फ ) 
इतक  मंजुर करणे आव यक आहेत. तर  ी. ानदेव दुलाजी बांबळे, पद-वाहनचालक हे ६०% 
अपंग असलेने यांना Right Below Knee Prosthesis हे उपकरण खरेद कामी M/s Proactive Technical 

Orthopaedics, Nigdi या पुरवठाधारकाकडून खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३८१४      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९४३/२०१८ द.०५/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/136/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .८ मधील से टर नं.७ व १० व  उव रत ठकाणी जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे. ब हरट दस िन.र. .37,51,450/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
ए काव न हजार चारशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,51,450/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,51,450/- पे ा 15.76% कमी हणजेच र. .31,60,221/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .31,60,221/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
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िन वदा अट  ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८१५      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – मु य लेखा प र ण 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/११९६/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

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

       मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८१६      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – नगरसिचव 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/१४५३/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  

       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 मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३८१७      वषय मांक – ४० 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं१५/का व/१६५/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभाग यांचेसाठ  

लॅ टक खु या खरेद साठ  Government e market place वर िस  केले या िन वदा मांक 
GEM/2018/B/99767 नुसार ०३ पा  िन वदाकारांपैक  मे.िनलकमल िलिमटेड यांचे ित लॅ टक खुच  
र. .८८९/- असे एकूण ५५०० नग खु यासाठ  ा  झालेले दर र. .४८,८९,५००/- हे 

अंदाजप कय दर र. .५५,००,०००/- पे ा ११.१०% कमी व लघु म आहेत.सदरचे दर वकृत 
करणेत आलेले असून र. .४८,८९,५००/- (अ र  र. अ ठेचाळ स लाख एकोणन वद हजार पाचशे 
फ ) चे खचास व करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८१८      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/१५/का व/१६४/२०१८ द.०१/१२/२०१८ 

       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ. .क  कासारवाड  कर ता आव यक  

              टु स, इ वपमट व मिशनर  सा ह य खरेद बाबत.  
वषय .४१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ३८१९      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – व छ भारत अिभयान 

सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमअक/२/का व/६०/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       आकाशवाणी व वध भारत १०१ एफ एम रेड ओ टेशनव न ६० दवस या कालावधीत 
कंवा कामकाज आदेशा या तारखेपासुन व छ सव ण कालावधी पयत महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम ५.२.२ अ वये थेट प दतीने िन वदा न माग वता करारनामा न करता व छ भारत 
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अिभयान अंतगत व छ सव ण, कचरा िनम ती ठकाणी वग करण, व छ शौचालय, मोबाईल 
ऍप,  शहर हागणदार  मु  + टार रेट ंग इ. उप मांची मा हती िस द करणेकामी येणा-या 
अंदाजे सव करास हत र. .४,८१,४४०/- (अ र  र. . चार लाख ए याऐंशी हजार चारशे चाळ स 
फ ) अपे त खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२०      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/५२२/२०१८ द.०५/१२/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७-०२-२०१८-१९ अ वये भाग .२४ 
थेरगाव येथे ड .पी. आर ण .६२८ येथील खेळाचे मैदान  वकसीत करणेकामी मे.देव 
क शन  िन.र. .३,३४,५५,६६१/- (अ र  र. .तीन कोट  चौतीस लाख पंचाव न हजार सहाशे 
एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३,२४,१७,९३२/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३,२४,१७,९३२/- पे ा 
१३.९३% कमी हणजेच र. .२,७९,०२,११४/- + रॉय ट  चाजस र. .८,९०,४१९/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .१,४७,३१०/- = एकुण र. .२,८९,३९,८४३/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२१      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/५२४/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२-१-२०१८-१९ अ वये भाग .२३ मधील 
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सुनधाम सोसायट  ते कुणाल रेिसडे सी पयत फुटपाथची कामे करणे व इतर अनुषंगीक कामे 
करणेकामी (सन २०१८-१९ साठ ) मे.सांडभोर क शन  िन.र. .३२,१३,७५६/- (अ र  
र. .ब ीस लाख तेरा हजार सातशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .३१,६१,९५३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .३१,६१,९५३/- पे ा २८.२९% कमी हणजेच र. .२२,६७,४३६/- + रॉय ट  चाजस 
र. .२०,३५३/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३१,४५०/- =  एकुण र. .२३,१९,२३९/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२२      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/६७०/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       ग े ीय कायालयाकड ल दैनं दन र ते साफसफाई कामासाठ  कमी असलेले ५० कमचार  
मे.शुभम उ ोग या सं थेमाफत ३ म हने कालावधीकर ता कमान वेतन दराने यापूव या 
करारना यातील अट -शत  नुसार उपल ध क न घेणेस व याकामी येणा-या र. .२४,६८,७००/- 
(अ र  र. .चोवीस लाख अडोस  हजार सातशे) कंवा य  होणा-या खचास मा यता देणते 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२३      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/५४८/२०१८  

       द.०७/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य क मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  
अ (१ ते १५) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२४      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/५४९/२०१८  

       द.०७/१२/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

              पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  
अ  (1 ते 22) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२५      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजंस/४/का व/३०७/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ  यांना मागील वष  यांचे इतरांपे ा हड ओ शु टंग चे 
दर कमी अस याने मा. थायी सिमती मा यतेने ठराव .१६६४५ द.०५/०७/२०१६ अ वये 
द.०१/०४/२०१६ ते द.३१/०३/२०१७ या एका वषासाठ  मुदत वाढ दलेली आहे. सदर कालावधी 
द.३१/०३/२०१७ रोजी संपु ात आलेला आहे. मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ  यांनी 
द.२२/०५/२०१७ चे प ा वये ४ म ह यासाठ  पुव या दराने हड ओ शुट ंगचे काम करणेस 

तयार  दश वली असलेने गतवष या दराने हणजेच अ) एका दवसाचे एका काय माचे १ 
तासासाठ  शुट ंग क न डाटा ड ह ड  सह देणे र. .२३००/- तसेच ब) पुढ ल जा तीचे रेकॉड ग 
साठ    र. .७००/- ती १ तास डाटा ड ह ड  सह देणे असा आहे. दर यान या कालावधीत 
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हड ओ शुट ंगची िन वदा या सु  अस याने यांना द.०१/०४/२०१७ ते द.३१/०७/२०१७ 
एकूण ४ म ह यांसाठ  थायी सिमती सभा ठराव .४५२, ३१/०५/२०१७ अ वये मुदत वाढ स 

मा यता दे यात आलेली होती. मे.उ च यायालया या िनदशानुसार अनिधकृत बांधकाम वरोधी 
कारवाईचे हड ओ शुट ंग करणे व  व वध वकास कामांचे भूिमपुजन व उ ाटन, व वध सिमती 
सद य िनवड या, महापािलके या होणा-या व वध उप म व काय मांचे हड ओ शु टंग 
कामकाज करणेआव यक होते. िन वदा या सु  अस याने व अंितम न झा यामुळे सदर 
कामाची तातड  ल ात घेता मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी, पुणे - २७ यां याकडून 
द.०१/०८/२०१७ ते द.३१/०१/२०१८ या कालावधीत सदर हड ओ शु टंगचे काम पुव या मंजूर 
दरानुसार हणजेच र. .२,३००/- एका तासासाठ  डाटा ड ह ड सह व पुढ ल येक तासासाठ   
र. .७००/- या माण े िन वदा या पूण होईपयत कामपूण क न घे यात आलेले आहे. सदर 
कालावधीतील कामासाठ  र. .२,३२,७००/- (अ र  र. .दोन लाख ब ीस हजार सातशे फ ) खच 
झाला अस याने सदर सं थेचे कामास व सदर खचास काय र मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२६      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३३५/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/4/2018-19 अ वये भाग .३ च-होली 
येथील स.नं.१३१ येथील आय टू आर या बद यात ता यात आले या मनपा या जागेवर ल 
जलतरण तलावाचे थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे.बी के खोसे िन.र. .3,49,87156/- (अ र  
र. .तीन कोट  एकोणप नास लाख स याऐंशी हजार एकशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,41,24,245/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,41,24,245/- पे ा 4.66% जा त दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य 

दरापे ा 8.20% ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरू दराने हणजेच र. .3,57,14,435/- + 
रॉय ट  चाजस र. .8,30,861/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,050/- = एकुण र. .3,65,77,346/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२७      वषय मांक – ५० 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३३६/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२-३-२०१८-१९ अ वये भाग .७ भोसर  
गावठाणातील स ह नं.१ म ये कब ड  िश ण क  वकिसत करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.बी के खोसे िन.र. .८,२२,५३,५१८/- (अ र  र. .आठ कोट  बावीस लाख येप न 
हजार पाचशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .७,९६,२९,५१५.०३ वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .७,९६,२९,५१५.०३ पे ा ७.९९% जा त  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
२०१८-१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा ६.४२% ने कमी 
येत अस याने, ा  िन वदा मंजुर दराने हणजेच र. .८,५९,९१,९१३/- + रॉय ट  चाजस 
र. .२४,७६,३५३/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .१,४७,६५०/- = एकुण र. .८,८६,१५,९१६/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२८      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३३७/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/2/2018-19 अ वये भाग .७ 
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प रसराम ये हॉटिम स प तीने र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .82,99,600/- (अ र  र. . याऐंशी लाख न या णव हजार सहाशे फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,71,850/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,71,850/- पे ा 20.00% कमी हणजेच 

र. .66,17,480/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,750/- = एकुण 
र. .66,45,230/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८२९      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३३८/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/3/2018-19 अ वये भाग  .३ च-होली 
येथील स ह .३०१ ते स ह .३१५ पयत या   १८ मी.व २४ मी. ड .पी. रर- याचे उव रत कामे 
करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. िन.र. .25,04,34,414/- (अ र  र. .पंचवीस 

कोट  चार लाख चौतीस हजार चारशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .24,36,53,444/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .24,36,53,444/- पे ा 1.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-
१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 10.61% ने कमी येत 
अस याने, ा  िन वदा मंजुर दराने हणजेच र. .24,12,16,910/- + रॉय ट  चाजस 

र. .64,47,620/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,33,350/- = एकुण र. .24,79,97,880/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट नंुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३८३०      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/२९६/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/५/२०१८-१९ अ वये मनपा या काळाखडक 
वाकड, काळाखडक बु टर, पुनावळे व ताथवडे येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे 
देखभाल दु ती करणकेामी मे.ए सेल इले क स  िन वदा र कम .२९,००,०००/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख फ ) पे ा २.२५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२८,३४,७५०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८३१      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/२९७/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/१०/२०१८-१९ अ वये मनपा या स.नं.९६ 
येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे देखभाल दु ती करणकेामी मे.ए सेल 
इले क स िन वदा र कम .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) पे ा २.२५% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,४३,७५०/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
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घेणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
 
ठराव मांक - ३८३२      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं२/का व/११३२/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       वषय - रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी टाटा सुमो अथवा  
              त सम वाहने (६+१) भाडेत वावर घेणेबाबत. 

वषय .५५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
ठराव मांक - ३८३३      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/२९५/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/८/२०१८-१९ अ वये मनपा या पंपळे गुरव, 

पपळे गुरव गावठाण, दापोड  येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. लोमँक इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन वदा र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख 
फ ) पे ा २.६५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,२०,५००/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३८३४      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/२९४/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/७/२०१८-१९ अ वये मनपाचे लांडेवाड , दघी,  
च-होली व बोपखेल येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल दु ती करणकेामी 
मे. लोमँक इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन वदा र. .४३,००,०००/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख फ ) 
पे ा २.७५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४१,८१,७५०/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तू व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८३५      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा  

सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/२९३/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/६/२०१८-१९ अ वये मनपा या कृ णानगर, 

से.२२, जाधववाड , पाट लनगर येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. लोमँक इं जिनअ रंग कॉप रेशन  िन वदा र. .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स 
लाख फ ) पे ा ३.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,८०,०००/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व त ूव 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३८३६      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य प रवहन क  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/का व/प रवहन/१/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचार घेवून –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए या 
मागा या केले या ड .पी.आर.चा अहवाल महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल. कंपनी यांनी जा. .  
Maha-Metro/Pune/DPR/Ext./2018/804 Date 05/12/2018 चे प ा वये महानगरपािलकेस सादर 
करणेत आलेला आहे. सदर अहवालात नमुद केलेनुसार पी.सी.एम,सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए 
मागाची एकुण लांबी ४.४१३ क.मी. इतक  आहे. तसेच सदर मागावर ३ मे ो टेशन िचंचवड 

टेशन, आकुड , िनगड  येथे ता वत आहेत. सदर क पाचे काम तसेच  भूसंपादन करणे व 
सेवा वा ह यांचे थलांतर करण,े इ. कामे करणेसाठ  एकुण र. .१०४८.२२ कोट  खच अपे त 
आहे. महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल. कंपनी माफत पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए या 
मागा या ड .पी.आर. या अहवालास मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणे आव यकता आहे. तदनंतर सदरचा अहवाल महारा  शासना माफत क  शासन यांचेकडे 
पुढ ल कायवाह साठ  पाठ वणेत येणार आहे. तर  महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल.कंपनी माफत 
पी.सी.एम,सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए दर यान या केले या ड .पी.आर. या अहवालास मा यता 
देणेस तसेच सदर क पास पुणे मे ो ऐवजी "पुणे व पंपर  िचंचवड मे ो" असे नामकरण 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक - ३८३७      वषय मांक – ६० 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य बीआरट एस 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/९५१/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचार घेवून –  

       हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन ३ या उ नत मागावर ता वत मे ो क पास 
संक पना करा, बांधा, आिथक पुरवठा करा, वापरा व ह तांत रत करा (DBFOT) या त वावर 
सावजिनक खाजगी सहभागाने (PPP) पुणे महानगर देश वकास ािधकरणा माफत 
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अंमलबजावणी करणेस महारा  शासन मं मंडळ बैठक द.०२/०१/२०१८ (संदभ .१) अ वये 
मा यता दान करणेत आली आहे. सदर मे ो क प हा महारा  शासनाने िनकड चा व 
मह वपुण नागर  क प घो षत केला आहे.  मे ो रे वे थानक सु वधांक रता व कार डेपोसाठ  
आव यक असले या खाजगी जिमनी रे वे अिधिनयम, ११७८/पुणे महानगर देश वकास 
ािधकरण अिधिनयम २०१६/महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६, नवीन क य 

भुसंपादन व पुनवसन व पुनवसाहत अिधिनयम, २०१३ अंतगत संपादन करणेस महारा  शासनाने 
मा यता दली आहे. तसेच क  शासन, भारत सरकार अिधसुचना द.१८/०९/२०१८ (संदभ .३) 
अ वये सदर क प मे ो रे वे (बांधकाम िनमाण) अिधिनयम (१९७८ चा ३३) अंतगत 
अनुसुिचत समावेिशत केला आहे.(Added in the Schedule of the Act).पुणे महानगर देश वकास 
ािधकरण यांनी यांचेकड ल संदभ .५ म ये कळ वलेनुसार खालील माणे मागणी केली आहे. 

१) ता वत थानके व मु य र यांना जोडणा-या ज यांचे थान नकाशावर   

      दश व या माणे मु य र याला जोड यासाठ  परवानगी ावी. 
२) सदर उ नत माग  क प काम य  हाती घे या या ीने ता वत मे ो संरेखा 

सवसाधारण ं द  १०.२३ मी. उपल धसाठ  या- या ािधकरण े ातील थािनक 
ािधकरणांने ता वत/मा य अंितम वकास आराख यातील र या ं द  माणे जागा 

उपल ध क न देणे आव यक आहे. सदर मे ो माग कामे उ चतम ाधा याने हाती 
घेणेसाठ  जागा उपल धता असलेबाबत तातड ने “ना-हरकत” या कायालयास कळवावी. 

३) पुणे महानगर देश वकास ािधकरण बैठक द.२८/१२/२०१६ मधील ठराव .३ मधील 
(२१) नुसार महानगरपािलका ह तील र या खालील जागा वना मोबदला, वना अडथळा 
उपल ध क न देणे व टेशन, ज यासाठ  आव यक जागा आप या िनयोजन 
वभागाकडुन यो य या मोबद यात या ािधकरणास रतसर मालक  ह काने ह तांतर त 
करावे.तसेच या क पासाठ  महानगरपािलका ह तील आव यक खाजगी जिमनीचे 
संपादन देखील FSI/TDR व पात मोबद या ारे महानगरपािलकेमाफत क न ावे. या 
क पा या िन वदा तरतुद नुसार ता वत रे वे टेशनवर मे ो क प सवलत दारास 

वा ण यक वकास व जा हरात ह क दे यात आले असुन या ारे यांना उ प न 
उपल धी होणार आहे. 

४) अ. .२ म ये नमदू केले या जागा तुत मे ो क पासाठ  हाती घेणेकर ता आव यक 
ROW उपल धता अस याबाबत व अ तत वातील र यां या म यावर अथवा ता वत 
संरेखे माणे मे ोचे तंभ उभे करणेस संमती ावी. 
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  तसेच सदरचे काम करताना या कामामुळे बाधीत होणा-या अ याव यक सेवा 
वा ह या(Utiltiy Services) उदा. पाणीपुरवठा लाईन, े नेज लाईन, पावसाळ  लाईन, व ुत केबल, 
टेिलफोन केब स इ. यांचे थलांतर हे पुणे महानगर देश वकास ािधकरण यांनी यांचे खचाने 
व संबंिधत वभागाचे मागदशनानुसार व देखरेखी खाली करणे बंधनकारक राह ल. 
 तर  वर ल बांबीचे अवलोकन होऊन पुणे मे ो लाईन-३, हंजवड  ते िशवाजीनगर या मे ो 
क प कर ता खालील बाबींस मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलकासभेची मा यता िमळणेस 
वनंती आहे.  

१) ता वत थानके व मु य र यांना जोडणा-या ज यांचे थान नकाशावर 
दिशव या माणे मु य र याला जोड यासाठ  परवानगी िमळणेस. 

२) ता वत मे ो संरेखा सवसाधारण मािगका ं द  जागा उपल धता अंितम वकास 
आराख यातील र ता ं द  माणे जागा उपल ध क न देणेस. 

३) मनपा ह तील र याखालील जागा वना मोबदला वना अडथळा उपल ध क न देणेस व 
टेशन ज यासाठ  आव यक जागा मनपा या भुमी आ ण जंदगी  वभागाकडुन यो य 
या मोबद यात पुणे महानगर देश वकास ािधकरणास रतसर मालक ह काने 

ह तांत रत करणेस, तसेच क पासाठ  मनपा ह तील आव यक खाजगी जिमनीचे 
संपादन आव यक तेथे FSI/TDR व पात आ ण जेथे FSI/TDR व पात जागा ता यात 
येणार नाह  तेथे पुणे महानगर देश वकास ािधकरणा या खचाने जागा ता यात घेणेस. 

४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंितम वकास आराख यातील ता वत र ता 
ं द नुसार जागा उपल ध क न देणेस  

५) भुजबळ चौकातील, उ डाणपुल रा ीय महामाग, नजीकचे वाहनतळाचे आर ण यां या 
एक त वचार सुयो य िनयोजन क न वाहतुक सुधारणा वषयक कामे पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरणाने करणेचा 

६) या कामामुळे बािधत होणा-या सेवा वा ह यांचे थालांतर पुणे महानगर देश वकास 
ािधकरणाने वखचाने व संबंिधत वभागाचे मागदशन व देखरेखी खालीस करणेस  

७) स थतीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील व भ व यात समा व  होणा-या 
भागातील हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन ३ क पाचे कामातील तंभ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकाकड ल पुलाचा वचार क न साधारण-१५ मी. उंचीवर घेणेस तां क या 
यो य होईल. तसेच याकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल स लागार मे. तुप 
कं स टंट यांचेशी सम वय साधुन िनयोजन करणेत यावे. 
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८) सदरचा मे ो क प पुण करणेसाठ  लगत या आव यक या परवान या पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरणाने वखचाने घेणे या आहेत. 

९) तां क िनकषानुसार व आव यकता नुसार हंजवड  ते िशवाजीनगर दर यान या मे ो 
मागाम ये आव यक ते फेरबदल  करणेस तसेच मंजूर वकास आराख यतील र या या 
आखणी यित र  आव यकतेनुसार मे ो मागाची आखणी करणेस. 

१०) ता वत मे ो ३ मागा या आखणी बाबत व ट .ओ.ड . (TOD) धोरणाबाबत मे.शासना या 
आदेशानुसार कायवाह  करणेस. 

     तर  हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन-३ क पा या कामास पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह त पीएमआरड एला मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलकासभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक - ३८३८      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – वै कय मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१३/का व/५३२/२०१८ द.२८/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आजी नगरसद य  व यांचे कुटंुबीय (पती/ प ी  व 
२ अप य   - २१ वषा पयत) यांचा  वाष क  र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) इत या 
र कमेचा आरो य वमा योजना लागु करणेत आलेली आहे. सदर योजनेत महापािलकेतील माजी 
महापौर  यांचा समावेश करणेस तसेच य  वमा ह याचे २५ ट के  ह सा हा संबंिधत 
सद यामाफत व ७५ ट के ह सा  हा महापािलकेमाफत अदा करणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३८३९      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – मा यिमक िश ण  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/३/का व/५५३/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयसाठ  सन २०१८-१९ क रता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील इ.५ वी ते १० वी या व ा याना मोफत बसपास योजनोपोट   

र. .२ कोट  (अ र  र. . दोन कोट  फ ) आगाऊ कंवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३८४०      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य अ मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/११०/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५-२-२०१८-१९ अ वये व छ भारत 

अिभयाना अंतगत भाग .१४ मिधल सावजिनक व छतागृह अ ावत करणे व नुतनीकरण 
करणेकामी मे.एस.एस.ए टर ाईजेस िन.र. .४१,६२,७२५/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख बास  
हजार सातशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४१,२२,२२०/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .४१,२२,२२०/- पे ा १६.२०% कमी हणजेच र. .३४,५४,४२०/- + रॉय ट  चाजस 
र. .१६,२५४/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .२५,२५०/- = एकुण र. .३४,९५,९२४/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३८४१      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य उ ान 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था.उ/का व/३७४/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भाग .१६ रावेत येथील पेठ .३२ अ मधील मोक या जागेत उ ान वकिसत 
करणेसाठ , उ ानाचे आराखडे व अंदाजप क बन वणे इ.कामे मे.िश पी आ कटे ट & लॅनस यांनी 
मा य केलेले दरानुसार थाप य वषयक कामासाठ  १.९१%. व हॉट क चर वषयक कामासाठ  
०.९३%. दराने करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८४२      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ११/१२/२०१८     वभाग – थाप य उ ान 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था.उ/का व/३७५/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  भाग .२१ आ. .१६६ येथे उ ान वकिसत करणेसाठ   उ ानाचे आराखडे व 
अंदाजप क बन वणे इ.कामे मे.िश पी आ कटे ट & लॅनस यांनी मा य केलेले दरानुसार थाप य 
वषयक कामासाठ  १.९१%. व हॉट क चर वषयक कामासाठ  ०.९३%. दराने करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३८४३      वषय मांक – ६६ 

दनांक – ११/१२/२०१८      
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.राजू िमसाळ, मा.अिमत गावडे यांचा ताव –  

आकुड  येथे सालाबाद माणे यंदाह  ी.खंडोबा उ सव द.१३/०१/२०१९ व सोमवार 
द.१४/०१/२०१९ या दोन दवशी संप न होत असून महापािलकेतफ मंडप, टेज, पकर, व ुत 
रोषणाई, टँकरने पाणीपुरवठा करण,े सजावट, कु ती आखाडा, व छता वषयक व अनुषंिगक 
सोईसु वधा मोबाईल टॉयलेट हॅन इ याद  मनपा तफ िन वदा न माग वता थेट प दतीने उपल ध 
क न देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
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होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 
 
 
        (ममता वनायक गायकवाड) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक- नस/३/का व/१६०३/२०१८ 

दनांक – १२/१२/२०१८   
                    

                                                           
                                       (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                             नगरसिचव   

                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.
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( . था/िन/क-मु य/का व/५४८/२०१८ द.०५/१२/२०१८ वषय .४६ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५४९/२०१८ द.०५/१२/२०१८ वषय .४७ चे लगत) 
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