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

कायप का मांक – ४१ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २६/१२/२०१७            वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार,       
दनांक २६/१२/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 
१) मा.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.कुटे िनमला संजय 
७) मा.आशा धायगुडे-शडग े
८) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
९) मा.राजू िमसाळ 
१०) मा.अिमत राज  गावडे  
११) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 
यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु ,मा. वण आ ीकर-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-

नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , 
मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.लोणकर,मा.खोराटे,मा.बहुरे-सहा यक आयु , 
मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), 
मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम,मा.सवण,ेमा.इंगळे,मा.तांब,े 
मा.कुलकण ,मा.जंुधारे,मा.कांबळे,मा.ओंभास,ेमा.ग टूवार,मा.गायकवाड,मा.भोसल,ेमा.पाट ल, 
मा.पोरे ड -कायकार  अिभयंता, मा.लटपटे, मा.आगळे- शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.जगदाळे-लेखािधकार ,  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

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

दाखल क न घेणेत आले –  
 

वषय मांक ८०) जुने “इ” े ीय कायालयाचे काय े ातील र ते/गटर सफाई कामासाठ  
कमान वेतन दराने कामगार पुर वणे कामाबाबत...  

--------- 
ठराव मांक –१७५५      वषय मांक – १ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– शासन 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/११०४/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

वषय - मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९५८, द.१३/०९/२०१७ नुसार ी.जागडे अ ण  

 ह रभाऊ, िल पक यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत... 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१७५६      वषय मांक – २ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– शासन 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/१२९२/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

वषय-मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२१ व ९२२, द.०६/०९/२०१७  
नुसार अनु मे ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता ( व) (त कालीन 
उपअिभयंता), च हाण मा णक मा ती, उपअिभयंता ( व), ी.कावळे महेश दगंबर, 
किन  अिभयंता ( व), ी.आडसुळे अशोक नागो, किन  अिभयंता ( व), ी.देशमुख 
िनतीन वासुदेव, उपअिभयंता ( व) व ी.शेख अकबर सुलतान, किन  अिभयंता ( व) 
यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत... 

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१७५७      वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– शासन 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/१२९३/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

वषय- मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९१६, ९१५, ९२० व ९२३, द.०६/०९/२०१७ नुसार 
ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता ( व) (त कालीन उपअिभयंता), 
ी.कातोरे काश बाबुराव, किन  अिभयंता ( व), ी.पाट ल एकनाथ बंडू, उपअिभयंता 
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( व) व ीमती पवार दमयंती पं डत, किन  अिभयंता ( व), यां या अपील अजा या 
अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत... 

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१७५८      वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/१२/२०१७       
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राजू बनसोडे यांचा ताव- 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७७ दनांक ०८/१२/  
२०१७ नुसार,  

वषय- राजे िशव छ पती यायामशाळा (उ ोगनगर) िचंचवड, मनपा यायामशाळा सेवाशु क  
त वावर चाल व यास देणेबाबत.... 

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१७५९      वषय मांक – ५ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– सुर ा  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक–मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११४८/२०१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांचे व वध 

ठकाणी मोठया माणात वाहनांची रोज ये-जा अहोरा  चाल ू असते. यासाठ  मनपा 
काय े ातील व वध  (िस नल असलेले व िस नल नसलेले) व जा त वदळ चे चौक येथील 
रहदार  सुरळ तपणे चालू रहाणेसाठ  वाहतूक पोलीसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने १ (एक) 
वष कालावधीसाठ  १५० ॅ फक वाडन मदतनीस कमचा-यांची िनयु  कर ता मा यता ा  
इ छुक िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .१/२०१६-२०१७ िस द कर यात आले या 
िन वदेतील अट  शत  नुसार दनांक ०५/१२/२०१७ रोजी या सभावृ ांत दले या आदेशास 
अनुस न सदरचे कामकाज L-1 िन वदाधारक यांची या िन वदेचे कामकाज L-2 कंवा इतर 
सं थेस दे यास हरकत नस यान ेसदरचे कामकाज L-2 िन वदाधारकास म ा  असून L-1 
ने सादर केले या दरानुसार L-2 ठेकेदार मे. टल इंटे ेटेड स ह सेस ा.िल काम कर यास 
तयार अस यान ेसदरचे कामकाज यांना देणे आव यक आहे. 

 
अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार नाव ॅ फक वाडन “मदतनीस” कमचार  
१) मे. टल इंटे ेटेड स ह सेस ा.िल. १५० 
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दर तपशील 

 
 

 

 

        
वर ल नमदु केले माण े १५० ॅ फक वाडन “मदतनीस” कमचार  िनयु  करणेस व ०१ जुलै 
२०१७ पासून या कंञाट  कामगारांचे दर मुळवेतन र. .५,०००/- व महागाई भ ा 
र. .३,२५६.२० नुसार ता वत केले माण ेमािसक वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व 
जुलै म य ेहोणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ वलेस 

य  या तारखेपासून दर वाढ लागू करणेस व ॅ फक वाडन “मदतनीस” कमचार  गैरहजर 
अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने 
गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस, तसेच गैरहजर चे माण कमी हो याचे ीने एक कंवा 
एका पे ा जा त कमचार  गैरहजर अस यास दंडा मक कायवाह  हणून र. .५०००/- ित 
महा जादा दंड आका न गैरहजर या र कमेवर १०% अित र  दंड आकारणेस िन वदेतील अट  
शत  या अिधन राहून थम (१) एक वष कामकाजास व खचास तसेच या पुढे िन वदेतील 
अट .४५ नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७६०      वषय मांक –६  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग–सुर ा  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११४९/२०१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंतगत येणा-या व वध िमळकती, पा या या 

टा या, मनपा दवाखाने व इतर ठकाणे येिथल सुर ा यव थेचे काम २४ तास सुर ा 
करणेकामी ठेकेदारांकडून वतः या मनु यबळाचा वापर क न सुर ा यव था पुर वणेचे 
कामकाज ६४८ रखवालदारांचे “मदतनीस” िनयु  करणेक रता ई-िन वदा नोट स मांक 
२/२०१६-२०१७ अ वय े िस द कर यात आलेली होती. तसेच वाय.सी.एम.एच.येथे घेतले या द 

२८/०७/२०१७ रोजी या आढावा बैठक त सुर ा वषयक व वध सम या िनमाण होत अस यान ेसुर ा 
यव था करण ेकामी अित र  ४५ कमचा-याचंी व न यान ेसु  झाललेे िनळू फुल े रंगमं दर येथे १५     

कमचा-याचंी व काळेवाड  आ ण फुगेवाड  अंडरपास येथे ०७ कमचार  अस ेएकूण जादा ६७ कमचार  व 

िन वदा िस द केलेल े६४८ अस े  एकूण ७१५ रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  िन वदेतील अट  

शत  नुसार L1 ठेकेदार यांचेकडुन िनयु  बाबतचा तपशील खालील माण.े 

अ. . पदनाम 
मुळ 
वेतन 

जुलै 
२०१७  

म. भ ा 

एकूण  वेतन 
सव 

भ यासह 

स ह स  

चाज % 

स ह स 
चाज 
र कम 

एकूण 
जी.एस.ट  

१८ % 

एकूण 
वेतन 

१ 
ॅ फक 
वाडन 
१५०  

५००० ३२५६.२० ११३७३.८६ ३.९६४ ४५०.८६ ११८२४.७१ २१२८.४५ १३९५३.१६ 
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अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार नाव रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  

१) मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ७१५ 

  दर तपशील 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

वर ल माण ेमनपा िमळकतीवर एकूण ७१५ रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचा-यास ०१ 
जुलै २०१७ पासून अकुशल कामगांराचे मुळ वेतन र. .५०००/- व महागाई भ ा र. .३२५६.२० 
नुसार ता वत केले माणे मािसक वेतन अदा करेणेस व यापुढे जानेवार  व जुलै म ये होणा-
या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ कामगार क याण वभागान ेकळ वलेस लगचे आहे तसे दर 

य  या तारखेपासून लाग ूकरणेस व रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  गैरहजर अस यास 
यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर 

दवसांचे वेतन कपात करणेस, तसेच झोपले या रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार , यांचे 
बाबत ित कमचार  ित दन र. .२००/-व गणवेष प रधान न केले या रखवालदारांचे 
“मदतनीस” कमचार  यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .१००/- नुसार दंड आकरणेस 
तसेच गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ीने येक मह यात एक कंवा एका पे ा जा त 
कमचार  गैरहजर अस यास दंडा मक कायवाह  हणून र. .५०००/- ित महा जादा दंड 
आका न गैरहजेर या र कमेवर १०% अित र  दंड आकारणेस िन वदेतील अट  शत  या 
अिधन राहून थम (१) एक वष कामकाजास व खचास तसेच या पुढे िन वदेतील अट .४५ 
नुसार कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७६१      वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– सुर ा 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११५०/२०१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंतगत येणा-या ाथिमक व मा यिमक शाळा 

वदयालये इमारतीकर ता २४ तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वतः या मनु यबळाचा 
वापर क न सुर ा यव था पुर वणेचे कामकाज २९४ रखवालदारांचे “मदतनीस” िनयु  
करणेक रता ई-िन वदा नोट स मांक ३/२०१६-२०१७ अ वये िस द कर यात आलेली होती. 

अ. . पदनाम 
मुळ 
वेतन 

जुलै 
२०१७ 
महागाई 
भ ा 

एकूण  

वेतन सव 
भ यासह  

स ह स  

चाज % 

स ह स 
चाज 
र कम 

एकूण 
जी.एस.ट  

१८ % 
एकूण वेतन 

१ ४७ 
कमचार  

५००० ३२५६.२० ११३७३.८६ ३.९६४ ४५०.८६ ११८२४.७२ २१२८.४५ १३९५३.१७ 

२ 
६६८ 

कमचार  
५००० ३२५६.२० ११३७३.८६ ३.९६४ ४५०.८६ ११८२४.७२ 

सवलत 
(सुट) ११८२४.७२ 
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परंतू आकां ा फौडेशन व मनपा या संयु  व मान ेन यान ेचाल ूझाले या शाळेवर सुर ा 
र कांची मागणी के यान ेव िश ण मंडळान े दनांक १५/११/२०१७ रोजी सादर केले या याद  
नुसार जादा ०६ शाळांवर जादा २२ कमचार  पुर वण ेआव यक अस यान ेिन वदेतील अट  शत  
नुसार कमचार  वाढ कंवा घट झा यास यानुसार कायवाह  करण ेआव यक अस यान ेजादा 
२२ व िन वदा िस द केलेल े २९४ अस े एकूण ३१६ रखवादारांचे “मदतनीस” कमचार  
िन वदेतील अट  शत  नुसार L1 ठेकेदार यांचेकडुन िनयु  करण ेबाबतचा  तपशील खालील 
माण.े 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार नाव रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  

१) मे.सैिनक इंटेिलज स &िस यु रट  ा.िल. ३१६ 

दर तपशील 
             
 
 
 
 
 
 
 
            
वर ल नमुद केले माण े म.ेसैिनक इंटेिलज स & िस यु रट  ा.िल.यांचे कडून ३१६ 
रखवालदारांचे “मदतनीस” मनपा शाळेवर िनयु  करणेस व  ०१ जुलै १७ पासून अकुशल 
कामगांराचे मुळ वेतन र. .५०००/- व महागाई भ ा र. .३२५६.२० नुसार ता वत केले 
माणे जीएसट  वगळून एकूण वेतन ११५२६.१७ अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व जुल ैम ये 

होणा-या (महागाई भ ा/ वशेष भ ा) वाढ कामगार क याण वभागान ेकळ वलेस या माणे 
य  दर वाढ स या तारखेपासून लागू करणेस व रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  

गैरहजर अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन 
दराने गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस, तसेच झोपले या रखवालदारांचे “मदतनीस” 
कमचार , यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .२००/-व गणवेष प रधान न केले या 
रखवालदारांचे “मदतनीस” कमचार  यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र .१००/- नुसार दंड 
आकरणेस तसेच गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ीने एक कंवा एका पे ा जा त कमचार  
गैरहजर अस यास दंडा मक कायवाह  हणून र. .५०००/- ित महा जादा दंड आका न 
गैरहजेर या र कमेवर १०% अित र  दंड आकारणेस िन वदेतील अट  शत  या अिधन राहून 
थम (१) एक वष कामकाजास व खचास तसेच या पुढे िन वदेतील अट .४७ नुसार 

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

---------- 

 

अ. . पदनाम 
मुळ 
वेतन 

जुलै 
२०१७ 
महागाई 
भ ा 

एकूण  

वेतन सव 
भ यासह  

स ह स  

चाज % 

स ह स 
चाज 
र कम 

एकूण 
जी.एस.ट

१८ % 
एकूण वेतन

१ रखवालदारांचे 
“मदतनीस” 

५००० ३२५६.२० ११३७३.८६ १.३३९२ १५२.३१ ११५२६.१७
सवलत 

 (सुट) 
११५२६.१७ 
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ठराव मांक –१७६२      वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– सुर ा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११५४/२०१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत ई िन वदा सुचना  १/ २०१४/२०१५ 
अ वये ॅ फक वाडन मदतनीस,व ई-िन वदा सुचना .०२/२०१४/ २०१५ अ वये मनपा 
िमळकतीवर रखवालदार मदतणीस कमचार  पुर व या या िन वदेतील अट  शत स अिधन राहून 
वेळोवेळ  शासनाचे काय ा म ये झाले या बदलानुसार शास कय कर वाढ कंवा घट झा यास 
यानुसार कायवाह  करणेकामी  माहे ०१ जानेवार  २०१६ पासून मुळ वेतन ५१००/-व महागाई 

भ ा/ वशेष भ ा र. .२,९५३.८०/- माणे तावात नमुद केले माणे या या- या 
िन वदेतील स ह स चाज माणे स ह स टॅ स ऐवजी ०१ जुलै १७ पासून जीएसट  सह वतेन 
वाढ लागू क न यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
            

(
द
नां
क 

 
 
 
 

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

ठराव मांक –१७६३      वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– सुर ा 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/६/का व/१२६८/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
आरो य मु य कायालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४१ मशानभमूी 

/दफनभूमी येथे दररोज ित मशानभूमी/दफनभूमीसाठ  १ काळजीवाहक ८ तास या माणे ३ 
काळजीवाहक पुरव याचे कामकाज ठेकेदार प दतीन े करणेत येत आहे. एकुण ४१ 
मशानभुमी/दफनभुमी ं पैक  ५ धािमक दफनभुमी येथे ५ धमादाय सं थांमाफत कामकाज 

करणेत येत असून ३६ मशानभमूी/दफनभूमी येथे िन वदा कायवाह  पुण होऊन कामकाज 
आदेश देईपयत (३६ मशानभूमी/दफनभूमीसाठ  एकुण-१०८) आपले माफत द.०१/०९/२०१७ 
पासून पुर व यात यावे सदर कामकाजावर िनयंञण आपले वभागामाफत ठेव यात येवून, 

यासाठ  होणारा खच आरो य मु य कायालयातील माशानभुमी केअर टेकर या लेखािशषातून 
कर यात यावा असे मा.आयु  सो. यांनी आरो य वभागाकड ल पञ .आमुका/३/का व/  

अ.
. पदनाम 

मुळ 
वेतन 

जाने २०१६ 
महागाई 

भ ा 

एकूण सव 
भ यासह 

वेतन 

स ह स  
चाज % 

स ह स चाज 
र म 

एकूण 
जी.एस.टी 

१८ % 
एकूण वेतन 

१ 

ॅ फक 
वाडन 

मदतनीस 
१०० 

५१०० २९५३.८० ११०२५.९४ १०%   ११०२.५९ १२१२८.५३ २१८३.१३ १४३११.६६ 

२ 
  मदतनीस 

४७ 
५१०० २९५३.८० ११०२५.९४ १.३४% १४७.७४ १११७३.६८ २०११.२६ १३१८४.९४ 
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३२७/२०१७ द.०१/०९/२०१७ अ वये आदेश दले आहेत. आरो य वभागाने नमुद केले माणे 
३६ मशानभूमी/दफनभूमी साठ  एकुण-१०८ काळजीवाहक यांची नेमणूक न करता सुर ा 
वभागा या काय णालीशी सुसंगत असणारे १०८ रखवालदार मदतनीस व यासाठ  आव यक 
असणारे १८ सुटट  सोड असे एकुण १२६ रखवालदार मदतनीस यांची ई-िन वदा सुचना 
.२/२०१४-१५ या अट  शत  नुसार १) मे.युिनक डे टा फोस िस. ा.िल.यांचेकडून ४२ 

रखवालदार मदतनीस कमचार  २) नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांचेकडून ४२ रखवालदार 

मदतनीस कमचार  व ३) मे.शुभम उ ोग यांचेकडून ४२ रखवालदार मदतनीस कमचार  माणे 
स थतीत चालू असलेला स हस टॅ स गृ हत ध न र. . १२,८४९.७७ मधून न याने लागू 
झाले या जीएसट  म ये सदर कामास जीएसट  लागू नसलेने व स हस टॅ स बंद झालेने 
मा य दरातून स हस टॅ स वजा जाता र. . १११७३.७२ माणे द.१६/०९/२०१७ पासून पुढे २ 
मह ने  कंवा आरो य वभागाकड ल िन वदा कायवाह  पुण होऊन कामकाज आदेश देईपयत 
कंवा जे आधी घडेल तोपयत कामकाज आदेश िनगिमत कर यात आलेले आहेत. तथा प 
सुर ा वभागाकड ल .सु व/६/का व/१०५४/२०१७ द.१३/०९/२०१७ चे वषयपञ मा. थायी 
सिमतीम ये मंजुर कामी ठेवले असता सदर वषयपञास मा. थायी सिमती ठराव .१०६७ 
द.२७/०९/२०१७ अ वय े द.३१/१०/२०१७ पयतच कामकाज करणेस व यापोट  येणा-या 
खचास देणेस मा यता दलेली होती. तर  सदरची मुदत दनांक ३१/१०/२०१७ रोजी संपु ात 
येत असलेने व आरो य वभागाकड ल पञ .आमुका/३/का व/३९६/२०१७ द.३१/१०/२०१७ 
अ वये सुर ा काळजीवाहकांची िन वदा कायवाह  पुण होऊन य  कामकाज आदेश देणेस २ 
म हनेचा कालावधी लागणार असलेने सदरचे कामकाजास मुदतवाढ देणे अ याव यक आहे. 
तथा प स थतीत चालू असले या ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ िन वदेतील अट -शत  
नुसार कामाची अ याव यकता ल ात घेता सदरचे कामकाजास दनांक ०१/११/२०१७ पासून 
पुढे ३१ डसबर २०१७ अखरे (२ म हन)े कंवा आरो य वभागाकड ल सुर ा काळजीवाहकांची 
िन वदा कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश देईपयत (जे आधी घडेल ते माण)े कामकाजास 
व यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७६४      वषय मांक – १० 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५५८/१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/3/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील मु य ना या या महा मा फुलेनगर ते गंगा काईज पयत बाजूने पद पथ 
तयार क न नाला सुशोिभकरण करणेकामी म.ेिशवांक क शन िन.र. .34,43,973/- (अ र  
र कम पये चौतीस लाख ेचाळ स हजार नऊशे याह र फ ) पे ा 33.33% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .22,96,097/-पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर  
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७६५      वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/१२/२०१७     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/५५९/१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/13/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ पटल म ये िलकेजेस व वॉटर ु फंग व इतर थाप य 
वषयक कामे करणकेामी (सन २०१७-१८) मे.कुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .30,00,000/- (अ र  
र कम पये तीस लाख फ ) पे ा 14.14% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .25,75,800/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७६६      वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/१२/२०१७     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/५६०/१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/8/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील मु य ना या या गंगा काईज ते कलासागर होटेल पयत बाजूने पद पथ 
तयार क न नाला सुशोिभकरण करणेकामी म.ेसोहम ए टर ायझेस िन.र. .97,12,591/- (अ र  
र कम पये स या नव लाख बारा हजार पाचशे ए या नव फ ) पे ा 28.99% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .68,96,911/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७६७      वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/३२०/१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/5/2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 

प रसरातील ट ड आर ,एफ एस आय ने ता यात आलेले र ते वकिसत करणेकामी म.े एम पी 
धो े क शन िन.र. .1,12,46,335/- (अ र  र कम पये एक कोट  बारा लाख सेहचाळ स 
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हजार तीनश े प तीस फ ) पे ा 30.61% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .78,03,832/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७६८      वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/९१९/१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/19/2017-18 अ वये भोसर  भाग 

.३६ लांडेवाड  मधील राजमाता जजाऊ कॉलेज सभोवतीचा उवर त जॉिगंग ॅक करणेकामी 
मे. लाल दप क शन िन.र. .59,98,936/- (अ र  र कम पये एकोणसाठ लाख 
अ ठया नो हजार नऊशे छ ीस फ ) पे ा 22.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .46,49,175/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७६९      वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६४०/१७ द.१८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५३/४३/२०१७ अ वये भाग .२६ म य े

न वन पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s.SHIVANK CONSTRUCTION 
िन.र. .३६,४१,३५४/-(अ र  र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार तीनशे चौप न फ ) पे ा 
१९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२९,१३,४४७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७७०      वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/१२/२०१७     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/६४१/१७ द.१८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/०३/२०१७-१८ मनपा मु य शासक य 

इमारतीचे सुशोिभकरण करणेकामी M/s. ANNA CONSTRUCTION िन.र. .७०,०२,३३३/-
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(अ र  र. . स र लाख दोन हजार तीनशे तेहतीस फ ) पे ा १६.१६% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५८,७०,७५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७७१      वषय मांक – १७ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१२१/१७ द.१८/१२/२०१७ 

वषय- भाग .४ कृ णानगर मधील िशवतेजनगर मु य र याचे हॉटिम स प तीन े 
डांबर करण करणबेाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक –१७७२      वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/११९/१७ द.१८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42-22-2017-18 अ वये भाग .3 

िचखली मधील ता यात आले या जागेस िसमािभंत बांधणेकामी म.ेिनमाण क शन 
िन.र. .28,00,690/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख सहाश ेन वद फ ) पे ा 25.00% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .21,00,518/-  पयत काम क न घेणेस   या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- १) सव काय.अिभयंता यांना सूचना आहेत क ,सभेम ये वषय मंजूर होतात. परंतू 
वषय मंजूर झा यानंतर करारनामा कर यासाठ  ते वषय थायी सिमतीकडे लगेच 
येत नाह त. गे या चार/पाच सभांमधील एकह  वषय करारनामा कर यासाठ  आलेला 
नाह . थायी सिमतीची सभा झा यानंतर दोन/तीन दवसां या कालावधीत वषय 
करारनामा कर यासाठ  थायी सिमतीकडे आणावेत.  

२) रा य शासनाने द.२ माच २००९ रोजी अ यादेश जार  केला होता क , येक 
कामाचे थड पाट  टे नकल ऑड ट झाले पाह जे. परंतू या अ यादेशाची अंमलबजावणी 
होताना दसत नाह . यावष  या सभापतीं या कायकाळात या- या वकऑडर दले या 
आहेत, या सव कामांचे थड पाट  टे नकल ऑड ट झालेच पाह जे.यासाठ  पेशल 
एज सी नेमावी. अशा थायी सिमती या शासनास सूचना आहेत. आ ण या सूचनांची 
अंमलबजावणी देखील लवकरात लवकर झाली पाह जे.  
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३) एक वकासकामं कती वेळा झाले पाह जे, डांबर करण कती वेळा झाले पाह जे, 
पे ह ंग लॉक कती वेळा बसवणार आहात, याचे कुठेच ग णत अस याचे दसत नाह . 
दु तीची कामे कमी करायची असतीलतर एक एज सी िनयु  करावी लागेल. हणून 
थायी सिमतीचे आदेश आहेत क , २००९ या शासन आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी 
हावी. थड पाट  टे नकल ऑड टसाठ  एज सी िनयु  करावी.     

---------- 
ठराव मांक –१७७३      वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१२०/१७ द.१८/१२/२०१७ 

वषय - भाग .3 िचखली मधील हे ेव ती व मोरेव ती म य े व वध सोसाय यांम य े 
 काँ ट र ते बन वणबेाबत... 

वषय मांक १९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१७७४      वषय मांक – २० 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/४९०/१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/16/2016-17 अ वये क े ीय 

कायालयाअंतगत पंपीग टेशनची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S.SANKALP 
CONSTRUCTION िन.र. .23,27,707/- (अ र  र. .तेवीस लाख स ावीस हजार सातशे 
सात पय)े पे ा 15.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
19,78,551/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसुार 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 याबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे 

अवलोकन करणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१७७५      वषय मांक – २१ 
दनांक – २६/१२/२०१७     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/१२४/१७ द.१८/१२/२०१७ 

वषय- भाग .3 िचखली मधील मोरेव ती व इतर भागातील व वध सोसाय यांम ये 
काँ ट र ते बन वणबेाबत... 
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वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव माकं –१७७६      वषय मांक – २२ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– अ े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन/का व/११२/२०१७ द.१८/१२/२०१७ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालयाकड ल  सोबतचे प  ‘अ’ (1 ते 

20) मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होऊन ि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 यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७७७      वषय मांक – २३ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/का व/३२९/१७ द.१९/१२/२०१७ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  ‘अ’             

(1 ते 13) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू 
अस यास, 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 
रा हल या अट स अिधन राहून 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 –१७७८    वषय मांक – २४ 
दनांक – २६/१२/२०१७   वभाग– यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ   अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३९७/२०१७ द.१८/१२/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील े िसनस कंपनी या 
डायिलसीस मशीन Sr.No.4V5AYG83, 5V5AZQ63 व 5V5AZQ64 चे AMC करणकेामी 
संबंिधत उ पा दत कंपनी मे. े िसनस मेड कल केअर इं डया ा.िल., मुंबई यांनी सादर केलेले 
एकूण र. .५३,१००/- चे दरप क वकृत करणेत आले असुन याकामी यांचे समवेत 
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करारनामा (िसल) क न AMC चा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. याकामी 
उ पा दत कंपनीने मागणी केलेनुसार यांना मा.आयु  सो यांचेकड ल मंजुर तावा वये व 
आदेशा वये र. .५३,१००/- आगाऊ देणेत आलेले आहे. यानुसार डायिलसीस वभागातील 
े िसनस कंपनी या डायिलसीस मशीन Sr.No. 4V5AYG83, 5V5AZQ63 व 5V5AZQ64 चे 

AMC  संबंिधत उ पा दत कंपनी मे. े िसनस मेड कल केअर इं डया ा.िल., मुंबई यांचेकडून 
यांनी सादर केलेले एकूण र. .५३,१००/- (अ र  र. . ेप न हजार शंभर फ ) होणा-या 

खचाचे अवलोकन करणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१७७९      वषय मांक – २५ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४९१/१७ द.१८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
वषय- िचंचवड मैलाशु करण क ातंगत भाग .१९ मधील सुदशननगर, ीधरनगर व इतर 

प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणबेाबत... 

वषय मांक २५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१७८०      वषय मांक – २६ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/२२५/२०१७ द.१४/१२/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२७.११.२०१७  ते  द.०३.१२.२०१७   अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२२५/२०१७ द. १४.१२.२०१७ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७८१      वषय मांक – २७ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/२२४/२०१७ द.१४/१२/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२०.११.२०१७  ते  द.२६.११.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
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प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२२४/२०१७ द.१४.१२.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७८२     वषय मांक – २८ 
दनांक – २६/१२/२०१७    वभाग–पाणीपुरवठा व जलिनःसारण  
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु५/का व/७८०/२०१७ द.२१/१२/२०१७ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
पाणीपुरवठा व जलिन:सारण  वभागातील कायकार  अिभयंता (अ, ब, ड, ग 

जलिन:सारण े ीय कायालय) ी.ग टुवार देव ना एन. यांचे कायालयीन वापरात असलेले 
वाहन .MH-14/CL-0385 (TATA MANZA) या वाहनाचे टायर ( यूब स हत) मा.सह शहर 
अिभयंता सो. यांचेकड ल मा य आदेश .पाप/ु५/का व /७३६/२०१७  द.१६/११/२०१७ नुसार 
चार  नग  टायर ( यूब स हत) मे.महारा  ेडस, िचखली– ािधकरण यांचेकडून खरेद  करणेत 
आलेले आहेत. याक रता आगाऊ र कम धनादेश .७६६९११ द.२०/११/२०१७ र कम पये  
१४,२००/- अदा करणेत आलेले आहेत. सदर ल फमकडून द.२१/११/२०१७ रोजी  नवीन टायर 
वाहनाला बसवून दे यात आले असून  TAX INVOICE NO.S 03730 द.२१/११/२०१७ 
अ वये र कम पये १४,२००/- (अ र  र. .चौदा हजार दोनशे फ ) चे बल देणेत आलेले 
आहे.  सदर ल नवीन टायर खरेद  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७८३    वषय मांक –२९  
दनांक – २६/१२/२०१७   वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ   अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/४०३/२०१७  

द.२१/१२/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील े िसनस कंपनी या ३ 
डायिलसीस मशीनचे िगयर हेड वक झा यामुळे संबंिधत िगयर हेड बदलणे आव यक 
अस यामुळे ते खरेद  करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी म.े े िसनस मेड कल केअर इं डया 
ा.िल., मुंबई यांचे अिधकृत वतरक म.े ी णा मेड कल & जनरल टोअस, पुणे यांनी 

सादर केलेले एकूण र. .७७,८५१/- (अ र  र. .स याह र हजार आठशे ए काव न फ ) चे 
दरप क वकृत करणेत आले असुन िगयर हेडचा पुरवठा करणेकामी पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आलेला आहे. सबब िन वदा न मागवता,करारनामा न करता,थेट प दतीने खरेद साठ  
दे यात आले या आदेशाचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१७८४    वषय मांक – ३० 
दनांक – २६/१२/२०१७   वभाग– यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.कैलास बारणे   अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . YCMH/भांडार/२/का व/४०४/२०१७  
द.२१/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -  
यशवंतराव च हाण मृती णालया या कुटंूब क याण ओट  वभागाने यांचेकड ल 

Karl Storz कंपनी या उपकरणासाठ  रा ीय काय मांतगत येणा-या कुटंूब क याण 
श यांक रता आव यक सा ह याची मागणी केलेनुसार Karl Storz कंपनीचे अिधकृत 
वतरक म.े वशाल स जकल इ वपमट कंपनी ा.िल., मुंबई यांनी एकूण र. .२,८४,४८७/- 
(अ र  र. .दोन लाख चौ-याऎ ंशी हजार चारशे स याऎ ंशी फ ) चे दरप क सादर केले होते. 
सदरचे दरप क वकृत करणेत आलेले असुन यानुसार यांना पुरवठा आदेश िनगत करणते 
आलेला आहे. सबब िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीने खरेद साठ  
देणेत आले या आदेशाचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७८५      वषय मांक –३१  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४८९/१७ द.१६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/8/2017-18 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार ता काळ देखभाल दु ती 
करणेकामी M/s S K Bhosale Contractor यांनी िन.र. .67,49,185/- (अ र  र. .सदुस  
लाख एकोणप नास हजार एकशे पं याऐंशी फ ) पे ा 22.84 % कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 52,07,671/- 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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१७८६      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/५५५/२०१७ द.२०/१२/२०१७ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .२१/२०१७-१८ मधील अ. . १ 

अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील वज वतरण णालीम य ेआव यकतेनुसार व ुत 
वषयक कामे करणेकामी म.े व प इले क स ए ड इं ज. िन.र. .७,४३,८९७/- (अ र  
र. .सात लाख ेचाळ स हजार आठश ेस या नव फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७८७      वषय मांक –३३  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/५५४/२०१७ द.२०/१२/२०१७ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१७-१८ मधील अ. . ११ 

अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील व ुत संच मांडणीचे व पंपाचे वा षक प दतीने 
देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. व प इले क स ए ड 
इं ज.िन.र. .११,२२,५०९/- (अ र  र. .अकरा लाख बावीस हजार पाचशे नऊ फ ) पे ा 
१०.६०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७८८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/५५६/२०१७ द.२१/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .२२-२०१६/१७ मधील अ. . २ 

अ वये मनपा शासक य इमारती या ग चीवर उजाबचतीकामी सोलर पॅनल बस वणेकामी 
मे.अ डसन सोलर इं डया ा.िल. िन.र. .५२,०९,३५०/- (अ र  र. .बाव न लाख नऊ हजार 
तीनशे प नास फ ) पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१७८९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१२०३/२०१७ द.२१/१२/२०१७ 

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

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

ठराव मांक –१७९०    वषय मांक – ३६ 
दनांक – २६/१२/२०१७   वभाग– यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे   अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/२२८८/२०१७  
द.२०/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ता पुर या/हंगामी व पात नेमले या 
डाटाएं  ऑपरेटर यांचे मानधनातील तफावत/वाढ दूर करणेबाबत तावात नमूद माणे इतर 
पदा माणे अनुभवानुसार सुधार त मानधन ० ते ३ वष अनुभव कमान (वेतन) मानधन 
र. .१३,०२८/- ती. म हना, ३ ते ५ वष अनुभव र. .१५,०००/- ती. म हना, व ५ वषापे ा 
जा त अनुभव र. .१७,०००/- ती. म हना यां माण े  माहे जानेवार  २०१७ पासून मानधन 
अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७९१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– फ े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/७९८/२०१७ द.१९/१२/१७ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 12) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 

करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१७९२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– मा हती व तं ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/८/का व/९२०/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
Software Technology Parks of India, हंजवड , पुणे येथे  म.न.पा.चे Primary 

Data Centre  दनांक ०४/०१/२०१८ पासुन पुढ ल तीन म हन े कालावधीसाठ  पूव चे 
करारना यातील अट  शत  नुसार  काया वत ठेव याकामी येणा-या र. .५,७४,०००/-  (अ र  
र. . पाच लाख चौ-याह र हजार फ ) अिधक टॅ स  इत या खचास पुढ ल तीन म हने 
मुदतवाढ स मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७९३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८३८/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/८/२०१७-१८ अ वय े सन २०१७-१८ 

कर ता ीनगर, तांबेशाळा प रसरातील जु या पाईपलाईन बदलुन न वन पाईपलाईन पुर वणे व 
टाकणकेामी  मे.बजरंगबली क शन िन वदा र कम .३०,८१,२२१/- (अ र  र. .तीस 
लाख ए याऐंशी  हजार दोनशे एकवीस फ ) पे ा १५.११% कमी दरान े या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२७,४६,४३०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माण े 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 –१७९४      वषय मांक – ४० 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/३३५/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/20/2017-18 अ वये भाग . ६ मोशी 
ल मीनगर गावठाण व प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. िन.र. .29,99,356/- (अ र  र कम पये 
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एकोणतीस लाख न या नो हजार तीनशे छप न फ ) पे ा 4.63% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .28,60,486/-  पयत काम क न घेणेस  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७९५      वषय मांक –४१  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/३३६/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 18/18/2017-18 अ वये भाग  ६ 

मोशी आदशनगर प रसरातील र ते खड मु म व हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी म.े 
ह एम मातेरे इं ा. ा.ली. िन.र. .44,99,629/- (अ र  र कम पये च वेचाळ स लाख 

न या नो हजार सहाशे एकोणतीस फ ) पे ा 3.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .43,64,640/-पयत काम क न घेणेस, यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७९६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२१२/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/55/2017-18 अ वये भाग .२४ 

म य ेनद काठ या १८ मी. ड .पी. र याला टटुळ नाला येथे सी.ड .वक बांधणेकामी म.ेबी.के. 
खोसे िन.र. .2,24,72,506/- (अ र  र कम पये दोन कोट  चो वस लाख बहा र हजार पाचशे 
सहा फ ) पे ा 7.72% कमी दरान े ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 12.94% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .2,07,37,629/-  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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१७९७      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२०८/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/39/2017-18 अ वये पुनावळे येथील 

स.नं.५० व ५१ मधून जाणारा १८ मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा. 
िल. िन.र. .4,66,82,303/- (अ र  र कम पये चार कोट  सहास  लाख याऐंशी हजार तीनशे 
तीन फ ) पे ा 2.75% जादा दरान े ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 4.47% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .4,79,66,066/-  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.  

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

ठराव मांक –१७९८      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२०९/२०१७ द.२२/१२/२०१७
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/50/2017-18 अ वये . .२३ म ये 
अ ावत मशानभुमी बांधणेकामी म.ेएस एस साठे िन.र. .8,36,47,043/- (अ र  र कम पये 
आठ कोट  छ तीस लाख स ेचाळ स हजार ञेचाळ स फ ) पे ा 11.30% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
2.67% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .7,41,94,927/- 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 य े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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१७९९      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२११/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/66/2017-18 अ वये पुनावळे येथील 

स.नं.४२,४३ मधून जांबे गावाकडे जाणारा १८ मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी म.ेअजवाणी 
इ ा. ा. िल. िन.र. .4,66,82,272/- (अ र  र कम पये चार कोट  सहास  लाख याऐंशी 
हजार दोनशे बहा र फ ) पे ा 2.75% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.20% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने र. .4,79,66,034/- 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.  

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

ठराव मांक –१८००      वषय मांक –४६  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२०७/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/41/2017-18 अ वये पुनावळे येथील 

स.न.१,६,८ व १० मधुन जाणारा १८ मी.ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे.मोहनलाल 
मथराणी क . ा.िल. िन.र. .4,66,65,682/- (अ र  र कम पये चार कोट  सहास  लाख 
पास  हजार सहाशे याऐंशी फ ) पे ा 1.01% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ 
चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 8.2२% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .4,61,94,359/- 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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१८०१      वषय मांक –४७  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२११/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/44/2017-18 अ वये पुनावळे येथील 

स.नं.६,७,८,९,१०,११ ते १५ व १९ येथील १८ मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी 
मे.एच.सी. कटार या िन.र. .6,53,53,998/-(अ र  र कम पये सहा कोट  ञे प न लाख 
ञे प न हजार नऊशे अ ठया नव फ ) पे ा 4.84% जादा दरान े ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.26% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .6,85,17,132/- 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.  

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

ठराव मांक –१८०२      वषय मांक –४८  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२०५/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/6/2017-18 अ वये भाग .१७ मधील 

फुटपाथ, ड हायडर, टॉमवॉटर, पे ह ंग लॉक व ना यांची दु ती करणेकामी म.ेभालेराव 
कं शन िन.र. .50,39,519/- (अ र  र कम पये पं नास लाख एकोणचाळ स हजार 
पाचशे एकोणीस फ ) पे ा 25.55% कमी र. .37,51,922/-पयत काम क न घेणेस 
आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८०३      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२०६/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/7/2017-18 अ वये भाग .१९ मधील 

फुटपाथ, ड हायडर, टॉम वॉटर,पे हंग लॉकची व ना यांची दु ती करणेकामी मे.एस.एस.साठे 
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िन.र. .50,41,844/- (अ र  र कम पये प नास लाख ए केचाळ स हजार आठशे 
च वचेाळ स फ ) पे ा 24.03% कमी र. .38,30,289/-  पयत काम क न घेणेस 
आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८०४      वषय मांक –५०  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/१३७/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/31/2017-18 अ वये भाग .२६ म ये 

ता यात येणारे ड .पी. र ते वकसीत करणेकामी म.े ल सी क शन ा.िल. 
िन.र. .7,44,29,061/- (अ र  र कम पये सात कोट  च वचेाळ स लाख एकोणतीस हजार 
एकस  फ ) पे ा 1.01% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 3.67% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .7,36,77,327/- 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.  

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

ठराव मांक –१८०५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/१३६/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/3/2016-17 अ वये  भाग .56 

वैदुव ती जवळकरनगर येथील खेळाचे मैदान या आर णाम ये व वध कार या खेळां या 
खेळप टया वकसीत करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक कामे करणेकामी 
मे.एस.एस.साठे िन.र. .2,79,87,862/- (अ र  र कम पय े दोन कोट  एकोणऐंशी लाख 
स याऐंशी हजार आठशे बास   फ ) पे ा 14.50% कमी िन वदा मंजूर दराने 
र. .2,39,२9,622/- 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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 25
 

ठराव मांक –१८०६      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २६/१२/२०१७     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/१३५/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/63/2017-18 अ वये भाग मांक ४ 

कृ णानगर मधील शरद नगर वामी समथ हौ. सोसायट  प रसरातील र यांचे हॉटिम स 
प तीने डाबंर करण करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा. ा. िल. िन.र. .1,40,04,749/- (अ र  
र कम पये एक कोट  चाळ स लाख चार हजार सातश ेएकोणप नास फ ) पे ा 1.35% 
कमी दराने ा  झालेली आहे. सन  २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 0.02% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .1,38,15,685/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८०७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१३२/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-16-2017-18 अ वये भाग .५ 

जाधववाड  कुदळवाड  मधील व वध र ते बी.सी. प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .27,73,109/- (अ र  र कम पये स ावीस 
लाख याह र हजार एकशे नऊ फ ) पे ा 4.98% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .26,35,008/- पयत काम क न घेणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८०८      वषय मांक –५४  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१३१/१७ द.२१/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-19-2017-18 अ वये भाग .५ 

जाधववाड  मधील व वध र ते बी एम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी 
क शन ा.िल. िन.र. .27,45,098/- (अ र  र कम पये स ावीस लाख पंचेचाळ स हजार 
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अ ठया नव फ ) पे ा 3.90% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .26,38,039/-  पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८०९      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१३३/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .51-3-2017-2018 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर मधील स.े .१८,१९ व २० मधील ािधकरण ह तांत रत मोक या जागेत 
सपाट करण क न जॉिगंग ॅक करणेकामी म.ेसाई भा क शन िन.र. .5,59,06,659/- 
(अ र  र कम पये पाच कोट  एकोणसाठ लाख सहा हजार सहाशे एकोणसाठ फ ) पे ा 
9.99% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 23.75% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .5,03,21,584/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८१०      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१३४/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42-25-2017-18 अ वये भाग .3 िचखली 

येथील उंबरओ यालगत जाणारा 18 मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .30,79,877/- (अ र  र कम पय े तीस लाख एकोणऐंशी हजार 
आठशे स याह र फ ) पे ा 4.80% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .29,32,043/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१८११      वषय मांक –५७  
दनांक – २६/१२/२०१७     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/१३०/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42-34-2017-18 अ वये भाग .1 

पीनगर मधील योतीबानगर सोनवणेव ती प रसरातील डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .28,00,256/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख दोनशे छप न 
फ ) पे ा 4.73% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .26,67,804/-  पयत काम 
क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८१२      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१२९/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42-42-2017-18 अ वये भाग .1 

पीनगर तळवडे येथील MIDC प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .28,00,660/- (अ र  र कम पय ेअ ठावीस लाख सहाशे साठ  
फ ) पे ा 4.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .26,81,632/-  पयत काम 
क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१८१३      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५७४/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .51/1/2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 

मशानभुमी व दश या वधी घाटाची सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.सोपान जनादन 
घोडके िन.र. .3,80,32,578/- (अ र  र कम पये तीन कोट  ऐंशी लाख ब ीस हजार पाचशे 
अ याह र फ ) पे ा 8.14% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 11.25% ने कमी येत अस याने 
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ा  िन वदा मंजूर दराने र. .3,49,36,726/- 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.  

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

ठराव मांक –१८१४      वषय मांक – ६० 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क/ह मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५७२/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/40/2017-18 अ वये भाग .५९ 

मधुबन सोसायट  येथील मुळा नद  कनार  उवर त पुर िनयंञण संर ण िसमिभंत बांधणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .93,27,313/- (अ र  र कम पये या नव लाख स ावीस 
हजार तीनशे तेरा फ ) पे ा 25.02% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .69,93,619/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८१५      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५७३/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 30/25/2017-18 अ वये मनपा या 

ता यात आलेले व येणा-या जागांना िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी (क व ह 
भाग) म.ेराज अथमु हस अँड ा सपोट िन.र. .70,01,794/- (अ र  र कम पये स र लाख 

एक हजार सातशे चौ-या नव फ ) पे ा 21.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .54,62,099/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 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.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१८१६      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– वै कय मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /७/का व/२०१४/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत ज म-मृ यु न द ची डेटा 

ए  करणे व दाखले वतर त करणेचे कामकाज म.ेसाई एंटर ायजेस, काळेवाड  यांचेकडून 
क न घेणेचे कामकाजास ३ म हने अथवा िन वदा कामकाज पुण होईपयत (जे अगोदर असेल 
ते) मुदतवाढ देणेस व याकामी येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८१७      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/४४१/२०१७ द.२०/१२/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .09/2017-18 कर ता  म.न.पा 

काय े ातील व वध र ते म यदुभाजक सुशोिभकरण व साफसफाई  करणकेामी मे.कोमल 
ए टर ायजेस कोटेशन नोट स र. .1,91,516/- (अ र  र. .एक लाख ए या नव हजार पाचशे 
सोळा फ ) पे ा -15% कमी दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश मांक 
उदयान/4/का व/440/2017 द.19/12/2017 अ वये कामाचा आदेश देणते आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८१८      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– ग े.का., थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जा/ग े/का व/१७४/२०१७ द.२१/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
थेरगाव बापुजीबुवा नगर येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दलीप वगसरकर 

अकॅडमी या पे हेिलयनचे उवर त काम करणे या क पासाठ  म.े शशांक फडके याचंी यांनी 
केले या कामांचा पुवानुभव ल ात घेता यांना वा तु वशारद व क प यव थापन स लागार 
(P.M.C.) हणून नेमणूक करणेस व क प तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी 
यांना मनपाचे चिलत दरानुसार वा तु वशारदासाठ  िन वदापूव कामासाठ  लघु म िन वदा 

दरा या १.२५% (सव करांस हत) व िन वदा प ात कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या 
०.७५% (सव करांस हत) अशा कारे एकूण २.००% (सव करांस हत) व अंतगत सजावट या 
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कामासाठ  िन वदापुव कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या ०.७५% (सव करांस हत) व 
िन वदा प ात कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या ०.५०% (सव करांस हत) अशा कारे एकूण 
१.२५ (सव करांस हत) तसेच िन वदा प ात क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणून 
१.७५(P.M.C.) फ  अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८१९      वषय मांक – ६५ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/७८४/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV9/1-2017-18 मधील मनपाचे िचखली 

मै.श.ुके. अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसचे चालन देखभाल दु ती करणकेामी (िचखली 
१२५३ व नेवाळे व ती मैला पंपहाऊस) मे.ए सेल इले क स यांचेकडुन 
िन.र. .१,२७,१४,२२८/-(अ र  र. .एक कोट  स ावीस लाख चौदा हजार दोनशे अ ठावीस 
फ ) पे ा -०२.५०% कमी या सुधा रत दराने क न घेणेस यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८२०      वषय मांक –६६  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग–पयावरण अिभयां क   
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/७८५/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV9/10-2017-18 मधील मनपा 

अंतगत कासारवाड  फेज २ कर ताचे मैलापाणी पंपहाऊस-भोसर  स ह नं २१७, भोसर  स.नं 
२३१ व लांडेवाड  पी एस १ व लांडेवाड  पी एस २ चे पंप हाऊसचे वाष क चालन देखभाल व 
दु ती करणकेामी मे. ए सेल इले क स यांचेकडुन िन.र. .२,७४,५३,६५८/-(अ र  र. . 
दोन कोट  चौ-याह र लाख ेप न हजार सहाशे अ ठाव न फ ) पे ा -०२.५०% कमी या 
सुधा रत दराने क न घेणेस यांचे सोबत करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१८२१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २६/१२/२०१७     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/१३८/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30-30-2017-18 अ वये भाग .1 

पीनगर तळवडे येथे न याने मशानभूमी बांधणेकामी म.ेएस.एस.साठे िन.र. .2,79,92,597/- 
(अ र  र कम पये दोन कोट  एकोणऐंशी लाख या नव हजार पाचशे स या नव फ ) पे ा 
19.70% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 2017-18 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 25.47% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .2,24,78,055/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८२२      वषय मांक –६८  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५७५/१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/14/2017-18 अ वये कासारवाड  येथे 

न वन शाळा इमारत बांधणेकामी म.ेएस.एस.साठे िन.र. .13,71,32,197/- (अ र  र कम पये 
तेरा कोट  ए काह र लाख ब ीस हजार एकश ेस या नव फ ) पे ा 1.00% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
7.95% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .13,57,60,875/- 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.  

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

ठराव मांक –१८२३      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२१३/१७ द.२२/१२/२०१७ 

वषय- भाग .२३ मधील फुटपाथ, ड हायडर, टॉमै वॉटर, पे ह ंग लॉकची व ना यांची  
दु ती करणबेाबत... 
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वषय मांक ६९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१८२४     वषय मांक – ७० 
दनांक – २६/१२/२०१७    वभाग- व छ महारा  (नागर ) भारत  

    अिभयान/ क प अंमलबजावणी क  
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वभाअक/२/का व/१३/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
व छ स ह ण २०१८ साठ  सम वयक हणून कामकाज करणेबाबत म.ेकेपीएमजी 

सं थेस स लागार हणुन कामकाज करणके रता मनपास ती य  ितमहा र. .२,७५,०००/-
+taxes+OPE नुसार खच अदा करावा लागणार आहे. हणजेच २ य साठ  
र. .५,५०,०००/- एक म ह यासाठ +taxes+OPE खच येणार आहे. सदरचा खच व छ 
भारत अिभयान क ाकड ल मता बांधणी व शासक य सेवा शु क या लेखािशषातील 
तरतुद मधुन करता येईल.  कामकाजाची तातड  व मह व ल ात घेता सदर कामकाज 
करारनामा न करता, थेट प दतीने आदेश देणेकामी  तावात नमूद माण े व छ स ह ण 
२०१८ या कामकाजासाठ  म.े केपीएमजी सं थेचे २ ितिनधी स लागार हणून ठेवणेसाठ  
र कम ितमहा ती य  . .२,७५,०००/-+taxes+OPE या माण े र. .५,५०,०००/-
+Taxes+OPE चे य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८२५      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१२०८२/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
शहर अिभयंता यांनी द.२०/१२/२०१७ या तावा वये   पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ब े ीय कायालयातंगत व वध वकास कामे सु  आहेत .सदर कामांम ये 
तावात नमुद माणे कामांचा समावेश असुन सदर कामांना काम पुण करणेसाठ  या 

कामासमोर नमुद केलेली आव यक अिधक तरतुद ची आव यकता आहे तर  
र. .१,४७,६०,००० / - (अ र  र. . एक कोट  स ेचाळ स लाख साठ हजार फ ) वग करण 
करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१८२६      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१२०८१/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
सह शहर अिभयंता  यांनी द.२०/१२/२०१७ चे तावा वये  सन  २०१७-१८ चे 

अंदाजप क -३, भाग -२, पान  ३४ अ. . २४६ लेखािशष -  थाप य वशेष योजना या 
लेखािशषाखाली “ पंपळे   गुरव आर ण . ३४५ येथे े ागृह इमारत बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण”े या कामाचा समावेश आहे.यासाठ  र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. . 
सहा कोट  फ ) भांडवली वग करण  करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८२७      वषय मांक –७३  
दनाकं – २६/१२/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१२०८०/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
शहर अिभयंता, इ े य कायालय थाप य वभाग यांनी द.२०/१२/२०१७ चे 

तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ चे अंदाजप काम ये तावात 
नमूद माणे डांबर करणा या कामासाठ  सन २०१७-१८  तरतुद शु य आहे.  स थतीत 
ठेकेदारामाफत सदरचे काम  पुण करणेत आलेले असुन ठेकेदाराने बलाची मागणी केलेली 
आहे. सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात अ. .२,३,४  कामास या आिथक वषात पूरेशी तरतूद 
क न उवर त  िश लक तरतूद अ. .१ वर ल कामास करणते येणार आहे. तसेच अ. . ७ या 
कामाची िश लक तरतूद अ.  ५ व ६ वर ल कामावर करणेत येणार आहे. वभागाअंतगत 
र. .५३,५०,०००/-(अ र  र. . ेप न लाख प नास हजार फ ) भांडवली वग करण करणसे 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८२८      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . लेखा/०६/का व/१२०८३/२०१७ द.२२/१२/१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
शहर अिभयंता, ह े य कायालय थाप य वभाग यांनी द.२०/१२/२०१७ चे 

तावा वय ेसन २०१७-१८ चे अंदाजप कात वशेष योजना या लेखािशषाखालील भाग .५९ 
मधील िशतोळेनगर, सातपुडा व आनंदनगर भागातील र याचे UTWT प तीन े वकिसत 
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करण(ेपान .३९, आ. .१४), भाग .५९ मधील मधुबन कॉलनी प रसरातील सव 
र याचे UTWT प दती वकिसत करण े (पान. .३९, आ. .१५), भाग .५९ मधील 
ढोरेनगर, गंगानगर प रसरातील र ते UTWT प तीन े वकिसत करण े(पान. .३९, आ. .१६) 
या कामाचा समावेश आहे. या कामांसाठ  सन २०१७-१८ साठ  एकूण मुळ तरतूद 
१,९०,००,०००/- असून सदर कामाचे सात य राख यासाठ  सन२०१७-१८ चे सुधा रत 
अंदाजप क मंजूर होईपयत सदर कामासाठ  ३ कोट  पये इतक  तरतूद वाढ करण ेआव यक 
आहे. तर  तावात नमूद केलेली वकास आराख यातील र ते/आर ण े वकिसत कर याची 
काम े समायो जत क न, सन२०१७-१८ चे अंदाजप कातील संबंधीत लेखािशषाम य े
वाढ/घट  क न सुधा रत तरतूद कर यात आललेी आहे. यासाठ  र. .३,००,००,०००/- (अ र  
र. .तीन कोट  फ ) वभागांतगत भांडवली वग करण करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८२९      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१२०८४/२०१७ द.२२/१२/१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
शहर अिभयंता, फ े य कायालय  थाप य  वभाग यांनी द.२२/१२/२०१७ चे 

तावा वये सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील फ े य कायालय, थाप य 
मु यालयाकड ल व भागाकड ल थम ाधा यान ेकरावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  
अपुर  व शु य तरतुद  ठेवणेत आले या अस यान,े यामधील काह  चालू कामांना व काह  
चालू कामांची अंतीम बले अदा करणेकर ता  सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे 
अ याव यक आहे. यासाठ  तावात नमूद माणे तरतुद म ये अंतगत फेरबदलासाठ   

ताव तयार केला आहे.  र कम पये ३,२६,२८,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  स वीस लाख 
अ ठावीस हजार फ ) भांडवली वग करण करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८३०      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८४९/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . १६/२/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

साठ  थेरगाव मु य गु व निलकावर ल जल े  .४ ते ८ पा या या टाक वर ल पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजुर पुर वणे (थेरगाव, काळेवाड , ड े य कायालय, 
रहाटणी, पंपळे िनलख प रसर) या कामासाठ  मे.शुभम उ ोग यांची िन वदा र कम पये 
४२,७७,८३७/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख स याह र हजार आठशे सदोतीस फ ) पे ा 
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अंदाजप कय (AT PAR) दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
४२,७७,८३७/- पयत काम क न घे यास तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधमकारक रा हल या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८३१      वषय मांक –७७ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८५२/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१६/४/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

साठ  िचंचवड मु य गु व वा हनीवर ल जल े  . ९ ते १५ व ब/८ या प रसरातील 
पा या या टाक वर ल पाणीपुरवठा वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजुर पुर वणे 
( पंपर , पंपळे सौदागर, पंपळे गुरव,सांगवी,दापोड , इ. प रसर) या कामासाठ  म.ेमधुरा म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था माया दत यांची िन वदा र कम पये ५४,२१,३२०/- (अ र  

र. .चौप न लाख एकवीस हजार तीनशे वीस फ ) पे ा अंदाजप कय (AT PAR) दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५४,२१,३२०/- पयत काम क न घे यास तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८३२      वषय मांक – ७८ 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८५०/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१६/३/२०१७-१८ अ वये ब मु यालय 

अंतगत सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/२ ते बी/८ म ये हॉ ह ऑपरेशन करणेकामी 
मजुर कमचार  पुर वणेकामी म.ेशुभम उ ोग यांची िन वदा र कम पये ६८,९८,६००/- (अ र  
र. .अडुस  लाख अ या नव हजार सहाशे फ ) पे ा अंदाजप कय (AT PAR) दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६८,९८,६००/- पयत काम क न घे यास तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  
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करणे बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८३३      वषय मांक –७९  
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग– पाणीपरुवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८५१/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१६/१/२०१७-१८ अ वये ब मु यालय 

अंतगत सन २०१६-१७ साठ  थेरगाव गु व निलका अंतगत येणा-या भागात हॉ ह 
ऑपरेशनसाठ  मजुर पुर वणेकामी म.ेराज ल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 
िन वदा र कम पये ८०,५५,९७२/- (अ र  र. . ऐंशी लाख पंचाव न हजार नऊशे बहा र 
फ ) पे ा अंदाजप कय (AT PAR) दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८०,५५,९७२/- पयत काम क न घे यास तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
िनणय- १)मा.लोणकर,सहा.आयु , आपणास िनदश आहेत क , या सं थांनी उपोषण चालू केले  

आहे, यांना आप याकडून हे सांग यात यावे क , नवीन सं था आलीतर  या ठकाणी 
स या काम करणा-या कामगारांना याच कामासाठ  ठेवणार आहोत. याबाबत 
आप याकडून या कामगारांना प  िनदश जावेत कंवा हा मु ा या कामगारांपुढे 
यव थतपणे मांडला जावा. सव भाग अिधकार  आ ण एस.आय. यांना बरोबर घेऊन 
साईटवर जावे आ ण या सग या कामगारांना सांगावे क , तु हाला कामावर घेणार 
आहोत. सव कामगारांचा एस.आय./पी.एफ. यव थत कपात होणार आहे याबाबत या 
कामगारांना आ त कराव.े   

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

 
ठराव मांक –१८३४      वषय मांक – ८० 
दनांक – २६/१२/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/८६०/२०१७ द.२६/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागामाफत जुने “इ” े ीय कायालयाचे 
काय े ातील र ते/गटर साफसफाई कामासाठ  कमान वेतन दराने ५२९ कामगार २ वष 
कालावधीसाठ  उपल ध करणेसाठ  ई-िन वदा नोट स .८/२०१७-१८ नुसार िन वदा माग वणेत 
आ या हो या. यासाठ  ा  २ िन वदाधारक पा  ठरले असून यांनी सादर केलेला दर 
खालील माणे , 
अ. 
. 

े ीय 
कायालय 

ा  िन वदा 
धारकाचे नाव 

अंदाजप कय 
र. . कमान वेतन 
दर “अ” नुसार 

अंदाजप क य 
र. .१०%  

सेवाशु क “ब” 
नुसार 

एकूण िन वदा 
र. . 

ा  
झालेले 
लघु म 
दर 

सेवाशु क 
रकमेवर ल 
ट केवार  

१ इ मे.ित पती 
इंड अल 
स ह सेस 

ा.िल. 

१४,३०,३०,९७८/- १,४३,०३,०६०/- १५,७३,३४,०३८/- ०.००९५ ०.००% 

२ इ मे.परफे ट 
फॅिसिलट  
स ह सेस 

१४,३०,३०,९७८/- १,४३,०३,०६०/- १५,७३,३४,०३८/- ०.०१० ०.०१% 

 
सदर कामाची िन वदा ५२९ कामगार पुर व याची होती. तथा प द.९/८/२०१७ पासुन मनपाचे 
६ ऐवजी ८ े ीय कायालये झाले अस याने यापुव  अ त वात असले या ६ े ीय 
कायालयांचे काय े  (ह ) देखील बदलले आहे. नवीन भाग रचनेनुसार “इ” े ीय 
कायालयासाठ  फ  २७६ कामगारांची आव यकता अस याने सदरचे कामगार म.ेित पती 
इंड अल स ह सेस ा.िल. यांचेकडून तसेच “क”व “ह” े ीय कायालयाचे काय े ातील 
र ते,गटस साफसफाईकामी आव यक असणारे २५३ कामगार म.ेपरफे ट फॅिसिलट  स ह सेस 
यांना म.ेित पती इंड अल स ह सेस ा.िल. यांनी सेवाशु क रकमेवर र. .०.००९५ (L-1) 
सादर केले या लघु म दरानुसार देवून दो ह  सं थांना कामाचे वाटप क न यांचेकडून उपरो  
नमुद कामगार २ वष कालावधीसाठ  नेमणेसाठ  याचेंशी करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेस तसेच सदर कामगारांना कमान वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य शासनाने कमान 
वेतन दरा या वशेष भ यांत वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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िनणय – १)  मा.कडूसकर,सहा.आयु  यां याकडे आकाशिच ह व परवाना वभागाचा कायभार  

असताना यांना होड गचे टडर काढणेबाबत थायी सिमतीने आदेश दले होते. 
यांना सोपवलेले काम यांनी पूण के यानंतरच अ य अिधका-यास या 
वभागाचा कायभार दे यात यावा. यांनी पुढ ल आठव यापयत होड गचे टडर 
लोट करावे आ ण नंतरच भागाचा कायभार यावा. येका या कामाचे 

मू यमापन झाले पाह जे. असे थायी सिमतीचे शासनास आदेश आहेत.  
--------------- 

 
    यानंतर सवाना नववषा या शुभे छा देऊन मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

 
 
 
 

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/९५/२०१७ 

दनांक - ३०/१२/२०१७                          
 

                                                                                   
                                                                      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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(अ ेका/िन-४/का व/१२/२०१७, द. १८/१२/२०१७ अ वये वषय . २२ चे लगत ) 
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( था/िन/इ-मु य/का व/३२९/२०१७, द. १९/१२/२०१७ अ वये वषय . २३ चे लगत ) 
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(फ ेका/िन-४/का व/७९८/२०१७, द. १९/१२/२०१७ अ वये वषय . ३७ चे लगत ) 
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