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

कायप का मांक - ११ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–३१/०५/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
३१/०५/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१) मा.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डव े
१४) मा.अिमत राज  गावडे 
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 

      यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.साळव–ेवै क य 
संचालक,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल, 
मा.तुप,ेमा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.इंदलकर, 
मा.आ ीकर, मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत-सहा यक आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शा.अिधकार  (िश ण 
मंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण, 
मा.थोरात,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग
टूवार, मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुब,े मा.र पारखी-कायकार  

अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.गाडेकर- शा.अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , 
मा.कांबळे-मु यालय क मुख (पीएमपीएमएल) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------------ 
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दनांक १७/०५/२०१७ रोजी द.ु२.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का मांक ९) चा  
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक – ४३६     वषय मांक – १ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१९/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/२७/२०१६-१७ अ वये योतीबा 
उ ान   देखभाल संर ण करणकेामी म.ेअ जत  वयं रोजगार सेवा सहकार  सं था िन वदा 
र कम पये ३३,९६,९६०/-(अ र  र. .तेहतीस लाख शहा नव हजार नऊशे साठ फ )  या 
ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा १७.०७  ट के कमी दराने वकृत क न येणा-या 
खचास  मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४३७     वषय मांक – २ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – लेखा 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२४२/२०१७ द.१८/०५/२०१७ 
वषय - सन २०१५-१६ मिधल उव रत संचलनतूट र कम अदा करणेबाबत... 

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
िनणय- पीएमपीएमएलच े अ य  मा.तुकाराम मंुढे यांना थायी सिमतीने प  दले आहे. 

शासनाकडूनह  अस ेप  दे यात यावे. पीएमपीएमएलचे अिधकार  ी.गवळ  व ी. वलास 
मते यांना अ य ांनी वतः फोन क न सांगूनह  ते बैठक स उप थत नाह त. 
पीएमपीएमएलच े अ य  मा.तुकाराम मंुढे महापािलकेत येत नाह त, तोपयत या वषयाला 
मा यता दे यात येणार नाह .  

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

ठराव मांक – ४३८     वषय मांक – ३ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/४८/१७ द.१९/५/२०१७ 
वषय– साय स पाक भेट या देय बीलाबाबत तसेच पंपर  िचंचवड व ान क ास भेट कामी  

पुर वणेत आले या ासंिगक करारावर ल बलाबाबत...  
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३९     वषय मांक – ४ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – डा 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/२५५/२०१७ द.२०/०४/२०१७ 
वषय – कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल  

 व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत... 
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

िनणय- करारना याची मुदत चौ या म ह यात संपत असेलतर तीन म ह यांपूव च िन वदेची या 
सु  झाली पा हजे. वभागांतगत फाईल फरताना वेळेचा अप यय न होता नागर कां या 
फाईलींवर लवकरात लवकर कायवाह  होणेबाबत शासनाने प रप क िस  कराव.े    

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

ठराव मांक – ४४०     वषय मांक – ५ 
दनांक – ३१/०५/२०१७      
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सिचन भोसले यांचा ताव... 
 मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ०८ दनांक १२/०५/२०१७ 
नुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व ानगर रामनगर, यायामशाळा भाग .१० ह  
यायामशाळा िशवसमथ िम  मंडळ, व ानगर रामनगर येथील मंडळाला ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपा कडून घेऊन सेवाशु क 
त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४१     वषय मांक – ६ 
दनांक – ३१/०५/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव- 
 मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ०९ दनांक १२/०५/२०१७ 
नुसार िशवश  म हला बचतगट २००६ पासून पंपर  िचंचवड म ये कायरत असून यांचे काय 
समाधानकारक आहे.तर  भाग .१७ मधील गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा िशवश  
म हला बचतगटास ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन हजार 
फ ) मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४४२     वषय मांक – ७ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमत गावडे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१४६९/२०१७ द. २०/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७९/२०१६-१७ मधील काम .१ अ वये नािशक फाटा 
ते वाकड बीआरट एस र यावर साई चौक (जगताप डेअर ) रहाटणी येथे दोन समांतर वलगक 
( ेड सेपरेटर) बांधणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. िन.र. .२१,४७,८७,८७८/-
Lumpsum व र. .६,८८,९१,०१७/- Utility/Royalty एकूण र. .२८,३६,७८,८९५/- या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने Lumpsum र. .२१,२६,३९,०००/- + Utility/ Royalty 
६८८९१०१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४३     वषय मांक – ८ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/३४७/२०१७ द.१९/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाचे आरो य वभागास ४.५ घनिमटर मतेचे बी स कंटेनर खरेद कामी ई-
िन. .५८/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे.िनम ती इं ज.कॉप . व मे.रेखा इं ज.व स यांचे ४.५ घनिमटर मतेचे 
बी स कंटेनर  समान लघु म दर र. .७४,६७७/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण २३० नग ४.५ घनिमटर मतेचे बी स कंटेनर खरेद  कामी 
एकूण र.  १,७१,७५,७१०/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य 
दर एकूण र. .१,७५,९५,०००/- पे ा २.३८% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस व ा  
समान लघु म िन वदाकार यांना सदरचे काम वभागून देणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४४४     वषय मांक – ९ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/६५०/२०१७ द.१६/५/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाच े मा.पदािधकार  व मा.अिधकार  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  उ पाद त 
कंपनीचे मोबाईल संच सा ह य पुरवठा करणेकामी ई.िन.सुचना .८३/२०१६-१७ अ वये मे.इंद ु
इ फोटेक सो युशन, भोसर , पुणे-३९ यांना आव यक मोबाईल संच खरेद  कामी एकूण 
र. .५,९९,७००/- (अ र  र. .पाच लाख न या नव हजार सातशे फ ) दर वकृत क न 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –  ४४५     वषय मांक – १० 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – औ. .सं था (मुलींची) कासारवाड  
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .औ संमु/१/का व/१८८/२०१७ द.१९/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 तावात नमूद माणे औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  मानधन 
िनदेशकांना म.ेउ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल दावा .११६५१/२०१६ नुसार 
मे.उ च यायालय यांचे अंतर म आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या 
अिभ ायानुसार द.१९/०४/२०१७ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून दनांक २०/०४/२०१७ ते 
१९/१०/२०१७ पयत सहा म हने कालावधीकर ता दरमहा र. .२०,०००/- मानधनावर हंगामी 
ता पुर या व पाची नेमणूक देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४६     वषय मांक – ११ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४९०/१७ द.२२/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/०४/२०१६-१७ भाग .१६ नाला 
े िनंगची कामे करणे (ना या या िभंतीची उंची वाढवणे जा या बस वणेकामी)  M/s. 

SHRIKRUPA ENTERPRISES िन.र. .३६,७८,५५३/-(अ र  छ स लाख अ याह र हजार 
पाचशे ेप न फ ) पे ा २२.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३०,०५,०१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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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 – ४४७     वषय मांक – १२ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – वै क य मु य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१/का व/७५१/२०१७ द.२०/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 द.१७/०६/२०१७ व १८/०६/२०१७ रोजी जगदगु  संत तुकाराम महाराज यांची पालखी 
मनपा काय े ामधील आकुड  येथे मु कामी असते. सदर वेळ  वारक-यांना मनपाचे 

णालयामाफत मोफत वै क य सेवा व उपचार दे यात येतात. पालखी सोह याम ये सहभागी 
होणा-या वारक-यांना सालाबाद माणे वै क य सु वधा मोफत देणे आव यक असलेने एक 
तातड ची व वशेष बाब हणुन वारक-यांना मोफत वै कय सु वधा देणेस मा यता िमळणे 
आव यक अस याने  मनपाचे सव दवाखाने व णालयांमाफत वारक-यांना मोफत वै क य 
सेवा-सु वधा देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
िनणय – बाथ म या सोयीसाठ  मेणकापडाचे कंपाटमट तयार क न यावेत.  

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

ठराव मांक – ४४८     वषय मांक – १३ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – द ता व िनयं ण क  
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .दविन/का व/२/८३/२०१७ द.२२/०५/२०१७ 
वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सांगवी मशानभूमीत पयावरणपूरक गॅस  

शवदा हनी बस वणे या कामाचा आिथक व तां क स ला अिभयां क  महा व ालय,  
पुणे यांचेकडून घेणेबाबत... 

वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
िनणय- सव थम जी वकऑडर दली होती, ती थांबवावी. पयावरणपूरक गॅस शववा हनी 

संदभातील जो चौकशी अहवाल आला आहे, या यावर शासनाकडून काय कारवाई 
केली हे सभागृहापुढे मांडावे. तोपयत हा वषय तहकूब करणेत येत आहे.  

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

 
 
 
 
 
 



 7
 
ठराव मांक – ४४९     वषय मांक – १४ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१८/२०१७ द.२३/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .३४/०७/२०१६-१७ मधील काम .४  
अ वये, भाग .४० खराळवाड  येथील आ. .१०२ व १०३ येथे उ ान वकिसत 
करणेकामी   मे.एच.सी.कटा रया िनवीदा र. .१,८६,७४,०१३/-(अ र  र. .एक कोट ,शहयाऐंशी  
लाख,चौ-याह र  हजार,तेरा  फ ) पे ा ७.७०% कमी या ठेकेदाराकडून   िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,८०,९७,९२०/- पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४५०     वषय मांक – १५ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिमत गावडे    अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/आ२/का व/२३२/२०१७ द.२३/०५/२०१७ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या इ े ीय कायालया या काय े ातील भाग .२९, ३२, ३३, ३४, ३५ व ३६ 
मधील नाले साफसफाई क न गाळाची वाहतूक करणे या कामाची िन.नो. .१/२०१७-२०१८ 
अ वये  िन वदा र. .१५,०५,१५२/-वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले आहेत. 
सदर िन वदेचे पाक ट .२ हे द.१३/५/२०१७ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदे या 
अनुषंगाने मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांनी अंदाजप क य 
र. .१५,०५,१५२/- पे ा ३२.०७% कमीने हणजेच र. .१०,२२,४५०/- इत या रकमेची होत 
अस याने सदरचे दर वकृत करणेत आल ेअसून यांचेबरोबर करारनामा क न घेऊन कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४५१     वषय मांक – १६ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – इ े ीय कायालय आरो य 
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/आ२/का व/२३५/२०१७ द.२३/०५/२०१७ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाच ेकाय े ातील भाग .६,२९, 
३०,३२,३३,३४,३५ व ३६ मधील ॉमवॉटर चबससाफ सफाई करणे या कामाची  
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िन.नो. .२/२०१७-१८ अ वये  िन वदा र. .६,३९,६३०/- वतमानप ाम ये िस द क न दर 
माग व यात आले आहेत. सदरची िन वदा  द.०५/०५/२०१७ रोजी उघड यात आली आहे. 
सदर िन वदाचे अनुषंगाने मे. राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांनी अंदाजप क य 
र. .६,३९,६३०/- पे ा ३७.६७% कमीने हणजेच र. .३,९८,६८१/- इत या रकमेची होत 
अस याने सदरचे दर वकृत क न सदर सं थेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४५२     वषय मांक – १७ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .माजस/ं३/का व/३१६/२०१७ द.२२/०५/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 महानगरपािलके या व वध वभागांकड ल मागणी नुसार उदा.मा.उ च यायालया या 
आदेशानुसार अनािधकृत बांधकामावर कारवाई करणे, व वध वषय सिम या सभापती िनवडणुक 
व नेमणूक, व वध महो सव, मा यवर य ंचा स कार, समारंभ, इ. ची हड ओ शुट ंग क न 
घेणेसाठ  कोटेशन नोट स .१/२ २०१४-२०१५ िस  करणेत आली होती. यानुसार         
मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ  यांना कामाचा आदेश . माजसं/५/का व/१५८/२०१५ द. 
१०/०४/२०१५ देणेत आलेला होता. मा. थायी सिमतीने ठराव .१६६४५ द.०५/०७/२०१६ 
अ वये मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ  यांना सन २०१६-२०१७ क रता मुदतवाढ देऊन 
कामकाज कर यास व येणा-या खचास मा यता दलेली होती. स या िन वदा या चालू 
आहे.मे. दशन ड जटल हड ओ ाफ  यांनी पुव या दराने कामकाज करणेस संमती दश वली 
अस याने माहे ए ल २०१७ ते माहे जुलै २०१७ पयत सदर कामास मुदतवाढ देणेस व येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४५३     वषय मांक – १८ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – थाप य अ मु यालय  
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४९१/१७ द.२४/५/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/०३/२०१६-१७ भाग .८ म ये 
व छतागृहाची दु ती करणेकामी M/s.PADMINI CONSTRUCTION िन.र. .८,४०,३३६/- 

(अ र  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा २०.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .६,९७,१४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४५४     वषय मांक – १९ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पशुवै क य 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/१/का व/८१/२०१७ द.१५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 महानगरपािलके या िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालयाचे ठकाणी यापुव  
नेमणूक केले या सपिम ांपैक  समाधानकारक काम करणा-या तावात नमूद ४ सपिम ांना 
ा णसं हालयातील ऍिनमल कपर पदाची नेमणूक होईपयत अथवा ६ मह ने कालावधीक रता 

जो कालावधी कमी असेल या कालावधीक रता यापुव या नेमणूक या अट  व शत वर 
मुदतवाढ देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४५५     वषय मांक – २० 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पशुवै कय  
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/१/का व/८२/२०१७ द.१५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनसग कवी बह णाबाई चौधर  ाणी सं हालयाच े
ठकाणी ऍिनमल कपर हे पद पुणवेळ िनयु  असणे आव यक असलेचे C.Z.A. यांच े प  
िनदश ा   झाले आहेत. C.Z.A. यांच े दनांक २०/०६/२०१६ रोजीचा ई-मेल म ये 
ाणीसं हालयाच े नुतनीकरण ा  होणेकामी काह  आ ेपांची पुतता तसेच अनुपालन करणे 

आव यक असलेच ेनमुद केल ेआहे. या आ ेपांची पुतता केलेनंतर ाणी सं हालयास C.Z.A. 

यांची सन२०१८ पयत मा यता ा  होणार आहे. ाणी सं हालयाचा लुठेवणे/ चाल वणे या 
कर ता C.Z.A. यांची मा यता घेणे  बंधनकारक आहे. तावात नमुद पदांचा महापािलकेमाफत 
शासनाकडे पाठ वणेत आले या आकृतीबंधाम ये समावेश करणेत आलेला आहे. तथा प 
आकृतीबंधास मा यता िमळेपयत उपरो  पदे मानधन त वावर िनयु  करणेकामी वभागा दारे 

ता वत करणेत येत आहे. या पदासाठ  मा. कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल चिलत 
कमान वेतन दर िनयमानुसार अदायगी करणेत येईल. वर ल पदे  मानधन त वावर िनयु  
करणेकामी खालील माणे िनकष  ठर वणेत येत आहेत. 

 १.    ऍिनमल कपर:- पदसं या - ६ 

शै णक अहता-(१) कमान १०वी पास तथा प १२ पास उमेदवारांना ाधा य . 

                        (२) व यजीव े ाची आवड तथा या वषयीचे सामा य ान तथा कौश य 

                          (३) ाणीसं हालयातील कामकाजाचा अनुभव असलेस ाधा य. 
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उपरो  नमुद ऍिनमल कपर पद  (पद सं या ०६) - एक त मानधन त वावर 

िनयु ची कायवाह  करणेबाबत ७ दवस कालावधीक रता जाह रात िस द होऊन थेट मुलाखत 

प दतीने (WALK IN INTERVIEW) ने एक त मानधनावर घेणेस मा यता  देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४५६     वषय मांक – २१ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पशुवै कय  
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/१/का व/८३/२०१७ द.१५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनसग कवी बह णाबाई चौधर  ाणी सं हालया च े
ठकाणी पशुवैदयक आ ण ा णशा  तथा शै णक अिधकार  (बायोलॉ ज ट) ह  पदे पुण 
वेळ िनयु  असणे आव यक असलेच ेC.Z.A. यांच े प  िनदश ा   झाले आहेत. C.Z.A.यांच े
दनांक २०/०६/२०१६ रोजीचा ई-मेल म ये ाणी सं हालयाच ेनुतनीकरण ा  होणेकामी काह  
आ ेपांची पुतता तसेच अनुपालन करणे आव यक असलेच े नमुद केल ेआहे. या आ ेपांची 
पुतता केलेनंतर ाणी सं हालयास C.Z.A. यांची सन २०१८ पयत मा यता ा  होणार आहे. 
ाणी सं हालय चालु ठेवणे/चाल वणे याकर ता C.Z.A. यांची मा यता घेणे  बंधनकारक आहे. 
तावात नमुद पदांचा महापािलकेमाफत शासनाकडे पाठ वणेत आले या आकृतीबंधा म ये 

समावेश करणेत आलेला आहे. तथा प आकृतीबंधास मा यता िमळेपयत उपरो  पदे मानधन 
त वावर िनयु  करणेकामी वभागा दारे ता वत करणेत येत आहे. वर ल पदे मानधन 
त वावर िनयु  करणेकामी िनकष खालील माणे- 

१) पशुवैदयक :- पदसं या - १ 
१)      कमान  शै णीक अहता– B.V.Sc.& A.H. पदवी. 
२)      व यजीव शा ातील पद यू र पदवी अथवा व यजीव वषया सह M.V.Sc     

     पदवी  

३)      ाणी सं हालयातील कामकाजाचा अनुभव असलेस ाधा य. 
२) ा णशा  तथा शै णक अिधकार  (बायोलॉ ज ट) - पदसं या - १ 
१)      कमान शै णीक अहता– जीवशा  ( ा ण शा , वन पती शा , सु मजीव 
शा , व यजीव शा , पयावरण शा  इ. पैक  कमान एका वषयात) पदवी 
अथवा पद यू र पदवी. (Graduation or post-graduation with specialization in 
Life Sciences) 
२)      व यजीव वषयक शै णक तथा जनजागृतीपर काय म राब व याचा 
अनुभव 

३)      मराठ , हंद  आ ण इं जी भाषेतील लेखन आ ण वाक़कौश य आव यक 

४)      ा ण सं हालयातील कामकाजाचा अनुभव असलेस ाधा य 

            उपरो  मानधनावर ल पदे 

      (१) पशुवैदयक- एक त मानधन र. .४५,०००/-  ितमहा, पदसं या- १ 
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(२) ा णशा  तथा शै णक अिधकार  (बायोलॉ ज ट) -एक त मानधन 
र. .३०,०००/- ितमहा, पदसं या - १ 

            एक त मानधन त वावर िनयु ची कायवाह  करणेबाबत ७ दवस 
कालावधीक रता जाह रात िस द होवून थेट मुलाखत प दतीने (WALK IN 

INTERVIEW) ने एक त मानधन त वावर घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४५७     वषय मांक – २२ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – थाप य मु य कायालय 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/८/का व/६६५/२०१७ द.२४/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 थाप य मु य कायालयातील उपअिभयंता यांच ेकड ल वाहन मांक MH-14-X-5538 
या वाहनासाठ  लागणारे ५ टायर टयुब मनपाने िन त केले या मे.िसएट कंपनी टायस खेड 
िचबळ  फाटा पुणे या उ पाद त कंपनीकडून तातड ने खरेद  क न यानुसार र. .२३,६०४/- 
(अ र  र. . तेवीस हजार सहाशे चार पये फ ) आगावू अदाकरणेत आले होते. परंतु सदर 
खरेद  होई पयत टायर युबची  कमंत बाजार भावाने र. .७३०/- ने वाढली यामळेु टायर 
युब खरेद  करते वेळे र. .७३०/- सबंिधत कपंनीस अदा क न या क रता या ात खच 

र.  २४,३३४/-  झाला आहे, सदरची खरेद  सरकार  दराने करणेत आलेले आहे.  यामुळे सदर 
रकमेच े समायोजन व एकूण झालेला खच र. .२४,३३४/-(अ र  र. .चोवीस हजार तीनशे 
चौतीस पये फ ) चे अवलोकन होण ेआव यक आहे. तसेच मे.िसएट कंपनी टायस खेड 
िचबळ  फाटा पुणे यांना आगाऊ केलेली र कम वजा जाता  उव रत र. .७३०/- ीमती वजया 
कांबळे िलपीक  यांनी वता: खच केलेली असलेने यांची ितपुत  क न देणे आव यक 
अस याने आले या र. .२४,३३४/-(अ र  र. .चोवीस हजार तीनशे चौतीस पये फ ) चे 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४५८     वषय मांक – २३ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/तांमा-२/१७५/१७ द.२४/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या शासक य इमारतीमधील उ ाहक .1 ते 4 ची वाष क प तीने देखभाल 
दु ती करणेकामी 2017/18 ( मे.ओट स मेक) हे काम उ पाद त कंपनी मे.ओट स इले हेटर कं 
(इ) िल., पुणे. यांचेकडुन िन वदा न माग वता थेट प तीने परंतु रतसर करारनामा क न 
घेणेस व यापोट  येणारा खच र कम पये 6,25,260/- (अ र  र. .सहा लाख पंचवीस हजार 
दोनशे साठ फ ) आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ४५९     वषय मांक – २४ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२४०/२०१७ द.२४/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/१९/२०१६-१७  अ वये  सांगवी प रसरात 
न वन मु य वतरण निलका टाकणे व आव यक तेथे वतरण निलका टाकणे तसेच इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे.िस े र क शन िन वदा र कम .२७,९७,०६४/- (अ र  
र. .स ावीस लाख स या नव हजार चौस  फ ) पे ा १४.५५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२५,०९,५९५/-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 या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४६०     वषय मांक – २५ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२३९/२०१७ द.२४/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/८/२०१६-१७  अ वये  जुनी सांगवी 
प रसरात न वन मु य वतरण निलका टाकणे व आव यक तेथे वतरण निलका टाकणे तसेच 
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िस े र क शन िन वदा र कम .२८,००,०८६/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख शहाऐंशी फ ) पे ा १५.४०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२४,८७,३१६/-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 या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४६१     वषय मांक – २६ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा.हषल ढोरे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .भु जं/२/का व/१०१/२०१७ द.२५/४/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मौजे पंपर   िचंचवड महानगरपािलका मनपा या मालक चे  मौजे सांगवी स.नं.९ पैक  
जागेवर ल मनपा शाळा इमारत तळमजला वर ल १३ यापार  गाळे या गा यापक   गाळा .५ 
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भाडेप टा/िलजने देणेबाबतचे े फळ २३६.८ चौ.फु. ह  िमळकत नगररचना वभागाने तीस 
वषासाठ  ठरवुन दलेला िलजदर र. .६३४४/- ती चौ.फु. नुसार येणार  िलज 
र. .१५,०२,२५९/- माणे ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा सुचना .७/२०१५-१६ िस द 
कर यात आले होते. सदरकामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या असुन सव िन वदा पा  ठरले या 
आहेत. सदरकामी िन वदामधील सव उ च दर र. .१६,०५,५५५/- हा मे.ढोरे ा सपोट अँ ड 
वॉटर स लायस सौ.स वता रमेश ढोरे यांनी दर सादर केला आहे. मे.ढोरे ा सपोट अँ ड वॉटर 
स लायस, सौ.स वता रमेश ढोरे या िन वदाधारकांची िन वदा ह  िन वदा दरापे ा १०६.८७% 
जा त र कम पये १६,०५,५५५/-(अ र  र कम पये सोळा लाख पाच हजार पाचशे 
पंचाव न फ ) दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीज 
दराने देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
िनणय- मंुबई महापािलकेचे असलेले ल नाचे हॉल सु ा भा याने घेतले जातात. आपली 

महापािलका असे काह च करताना दसत नाह . आप या महापािलकेचे बरेचसे हॉल 
बांधून मोकळे पडलेले आहेत. ते अ पदराने भा याने दे यात यावेत.  

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

ठराव मांक – ४६२     वषय मांक – २७ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२४२/२०१७ द.२५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .९/५/२०१६-१७ अ वये  जलशु करण 
क  से.२३ येथील वजभार वाढ वणेक रता २२ के. ह . फडरच े मता वाढ वणे व नुतनीकरण 
करणेकामी  मे.सुमी इले कल स हसेस यांची िन वदा र कम .४६,६२,०५८/- (अ र  
र. .शेहचाळ स लाख बास  हजार अ ठाव न फ ) पे ा २१.१२% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३८,६१,३०२/-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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४६३     वषय मांक – २८ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कोमल मेवाणी    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२४३/२०१७ द.२५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .८/१४/२०१६-१७ अ वये पांजरपोळ न वन 
टाक  ते च पाणी वसाहत मु य जलवा हनी टाकणेकामी सन 2016-17 या कामासाठ   
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मे.युिनक ेडस िन वदा र कम .५६,०२,०८५/- (अ र  र. .छ पन लाख 
दोन हजार पं याऐंशी फ ) पे ा १.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५८,२३,३६७/-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 या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४६४     वषय मांक – २९ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२४४/२०१७ द.२५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मे.जी.एस.कमिशअल कॉप रेशन यांचेकडून ३१५ मे.टन िल वीड लोर न गॅस  (६०% 
प रमाण) र. .७,८७०/- .मे.टन या दराने होणारा खच र. .२४,७९,०५०/- व  2nd Lowest 
ठेकेदार मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. यांचेकडून १०५.०० मे. टन िल वीड लोर न गॅस 
(२०% प रमाण) र. .७,८७०/- .मे.टन या दराने होणारा खच र. .८,२६,३५०/- व मे.रंग 
रसायन यांचेकडून १०५.००  मे.टन िल वीड लोर न गॅस (२०% प रमाण)  र. .७,८७०/- 
.मे.टन या दराने होणा-या  र. .८,२६,३५०/- (एक त अपे त खच .४१,३१,७५०/-) चे 

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

---------- 
ठराव मांक – ४६५     वषय मांक – ३० 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – पाणीपुरवठा व जलिनःसारण 
सूचक – मा.अिमत गावडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ुजिन/०५/का व/४७६/२०१७ द.२४/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 India Infrastructure, New Delhi या सं थेमाफत 5th Annual Conference on 
“Water In India-Services & Management, Technologies & Best Practices या 
वषयावर Le Meridian, New Delhi येथे द.२७/०२/२०१७ ते २८/०२/२०१७ या 
कालावधीत  िश ण कायशाळा  आयो जत करणेत आली होती. सदर ल कायशाळेस उप थत 
राहणेकामी ी.तांबे रामदास गणपत कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा  वभाग यांना उपरो  
आदेशा वये मा.आयु  सो. यांनी आदेिशत केले होते. यानुसार ी.तांबे रामदास गणपत 
कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा  वभाग यांनी नवी द ली  येथील िश णास उप थत राहून 
िश ण पूण केले आहे. याब ल यांना सदर सं थेतफ  माणप  देणेत आलेले आहे. सदरचे 
िश णास उप थत राहणेक रता काय.अिभयंता ी.ताबें रामदास गणपत यांनी 
द.२६/०२/२०१७  रोजी पुणे ते द ली व द.२८/०२/२०१७ रोजी द ली ते पुणे एयर 
इं डया(AIR INDIA) वमानाने वास केलेला आहे. वमान वास खच र कम .१३,९८१/-
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(अ र  र. . तेरा हजार नऊशे ऐ याऐंशी फ )च े बले  सादर केले अस याने सदरची 
र कम ी.तांबे रामदास गणपत यांना अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४६६     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२०३/१७ द.२५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य  वभागाकड ल िन.नो. . ३७/२४/१६-१७ अ वये भाग .३३ 
गवळ नगर १,२,३म ये पे हंग लॉक बस वणेकामी  मे.ड .ड .क शन िन.र. .३८,५८,२९८/-
(अ र  र. .अडोतीस   लाख  अ ठाव न ्  हजार दोनशे  अ या नव फ ) पे ा ५.२०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३८,४०,५५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 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 – ४६७     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/११/का व/१९९/१७ द.२५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 िन वदा सूचना मांक १२/२०१६-१७  नुसार लघु म िन वदा धारक मे.टेक नाईन 
स वसेस यांना ई-ग हन स क पांतगत वकिसत करणेत आले या सात संगणक णालींची 
देखभाल दु तीकामी १ वष कालावधी कर ता  मनु यबळ उपल ध करणेचे कामकाज दे यास 
तसेच यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या र. .९,१९,५१२/- (अ र  
र. .नऊ लाख एकोणीस हजार पाचशे बारा फ ) अंदाजप क य दरा पे ा -३.१६% ने कमी चे 
दरास व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४६८     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – थाप य क े ीय कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क े/का व/५४८/२०१७ द.२६/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘क’ े य वभागाचे काय े ातील भाग .४० व ४१ 
म ये खालील माणे अंदाजप कातील कामे आहेत.  

१)    भाग .४० व ४१ मधील अ पसं यांकसाठ  इमारती बांधणे. 
   २)    भाग .४० खराळवाड म ये बालसं था क  व प र ा मागदशन क     

       इमारत बांधण.े 
   ३)   भाग .४१ गांधीनगर मधील भगवतगीता वडार समाज मं दराम ये काम    

       करणे. 
वर ल उपरो  ता वत कामे करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॉिनंग व डझाईन 

तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे व बांधकाम परवाना घेणे व िन वदापुव कायवाह  पयत 
सव कामे करणे यासाठ  यांची वा तु वशारद/स लागार हणून  नेमणूक करण े व यासाठ  
मे.एस.के.असोिसए स ( ी.दयानंद काशीनाथ िशंदे), पंपर , पुणे यांची वा तु वशारद हणून 
नेमणूक कर यास व यांना म.न.पा. मा य दराने कामा या कमती या र. .५० लाखापयत ३% 
व ५० लाखा या पुढे २% या माणे सव करांसह फ अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४६९     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३१/०५/२०१७    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां./०४/का व/३००/२०१७ द.२६/०५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे कमचार  महासंघाकड ल मागणी वचारात घेता मनपा गणवेश देय  कमचा-
यांना सन 2016-17 कर ता गणवेश कापड मागणी यापुव चे ई िन वदा सुचना .17/2016-17 
चे पुन ययी आदेशानुसार मे.महाल मी ेसेस अँड टेलर ंग फम, पुणेयांना बाब .01 ते 12 
साठ  एकुण र. .1,01,90,695/- (अ र  र. .एक कोट  एक लाख न वद हजार सहाशे 
पं या नव फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
िनणय- नगरसेवकांना देखील ेसकोड दले पाह जेत. महापािलकेतील म हला अिधका-यांना देखील  

ेसकोड ावेत. वग १ व वग २ अिधका-यांना लेझर देऊन यावर नेम लेट आ ण 
महापािलकेचे िसंबॉल असावे.  

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

          (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

         पंपर  - ४११ ०१८                  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,             

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/४२/२०१७ 

दनांक - ०९/०६/२०१७                   
 
 

                                                                                                                                                                                                
नगरसिचव   

                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.  

                                         
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


