
 1

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – ४२ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – ०३/०१/२०१८            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०३/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 
१) मा.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.आशा धायगुडे-शडग े
९) मा.मोरे र महादू भ डव े

 
     यािशवाय मा. वण आ ीकर- .अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.दुधेकर, मा.पठाण–
सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे-सहा यक आयु , 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.सवण,े 
मा.इंगळे,मा.तांब,ेमा.कुलकण ,मा.घोडे,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसल-ेकायकार  अिभयंता हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

दाखल क न घेणेत आले –  
 
वषय मांक ७४) पवनाथड  ज ा २०१७-१८ क रता खेळणी लावणेबाबत... 
वषय मांक ७५) मनपा मु य इमारत व यामधील सव कायालये व बा  प रसराची 

खाजगीकरणा ारे यां क प तीने व मनु यबळा ारे साफसफाई व 
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 व छता करणेकामी कामास नवीन व तू व सेवाकर (जीएसट ) सह 
बल अदा करणेबाबत... 

वषय मांक ७६) असोिसएशन ऑफ टेिनस लेअस (ATP 250) पधचे आयोजनाक रता  
अनुदान अदा करणेबाबत... 

वषय मांक ७७) म.नपा.ह तील अनिधकृत जा हरात फलक चरसह काढणेबाबत... 
वषय मांक ७८) पुणे ज हा आंतर कचेर  पधत सहभागी प.ंिचं.मनपा कमचार  यांचे 

कर ता ॅकसुट,शुज खरेद  करणेबाबत-मा.आशा धायगुडे-शडग,े मा.माधुर  
कुलकण  यांचा ताव... 

वषय मांक ७९) मनपाचे आ. .४१५ येथील आ दनाथनगर उ ान देखभाल, वकास व 
संर ण कामाबाबत – मा.ल मण उंडे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 

वषय मांक ८०) ी.बंडु बाबुराव बो ,े सेवािनवृ  उपअिभयंता यांचे आगाऊ रकमेचे 
समायोजन करणेबाबत – मा.ल मण उंडे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 

वषय मांक ८१) यापार  गाळे भाडेत वावर देणेबाबत-मा.हषल ढोरे,मा.ल मण उंडे यांचा 
ताव... 

वषय मांक ८२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या र यावर ल दवाब ी कर ता उजा 
बचत व त सबंंिधत कामाकर ता क प यव थापन स लागार यांची 
नेमणूक करणेबाबत... 

वषय मांक ८३) सन २०१७२०१८ चे अंदाजप क य तरतुद म ये फेरबदल क न तरतुद 
वग करणेबाबत  

-------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली.  

सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
 

 द.०१/०१/२०१८ रोजी भीमा-कोरेगाव सणसवाड  प रसरात झाले या दंगलीम ये 
ी.राहूल फटांगळे हे मृ युमुखी पडले आहेत. यांना महानगरपािलकेमाफत ांजली वाहून 

आज द.०३/०१/२०१८ ची मा. थायी सिमतीची सभा गु वार, द.०४/०१/२०१८ द.ु२.०० वा. 
पयत तहकूब करणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
-------- 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 

मा.सभापती- गु वार द.०४/०१/२०१८ रोजी द.ु२.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 

        (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – ४२ 
 (सभावृ ांत) 

( दनांक ०३/०१/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ०४/०१/२०१८             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०३/०१/२०१८ ची 
तहकुब सभा गु वार, दनांक ०४/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१)  मा.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.आशा धायगुडे-शडग े
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.अिमत राज  गावडे  
१३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

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

जगताप-नगरसिचव, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दुधेकर,मा.पठाण-
सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत, 
मा.बहुरे,मा.राऊत,मा.दांगट-सहा यक आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य 
उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क ,मा.आवार - शासन अिधकार  
(िश णमंडळ),मा.इंगळे,मा.तांब,ेमा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.जंुधारे,मा.गलबल,ेमा.कांबळे,मा.ओंभास,े
मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसल,ेमा.मोरे,मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  

---------- 
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अ)  दनांक १३/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३९)     
    चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
ब)  दनांक २०/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४०)     
    चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
क)  दनांक २६/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४१)     
    चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

------------ 
ठराव मांक –१८३५      वषय मांक – १ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     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 – १८३६      वषय मांक – २ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     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 अनुषंगान ेअहवाल सादर करणेबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक –१८३७      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– शासन 
सूचक – मा.हषल ढोरे      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 –१८३८      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– डा 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     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 –१८३९      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
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 ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१८४०      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१२०/१७ द.१८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42-32-2017-18 अ वये भाग .3 िचखली 

मधील हे वे ती व मोरेव ती म य े व वध सोसाय यांम य े काँ ट र ते बन वणेकामी 
मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .35,00,976/- (अ र  र कम पये प तीस लाख नऊशे शहा र 
फ ) पे ा 33.03% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .23,44,604/-  पयत काम क न 
घेणसे   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 –१८४१      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१२४/१७ द.१८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42-1-2017-18 अ वये भाग . 3 िचखली 

मधील मोरेव ती व इतर भागातील व वध सोसाय यांम ये काँ ट र ते बन वणेकामी 
मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .28,00,347/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख तीनशे 
स ेचाळ स फ ) पे ा 32.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .18,76,513/-  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 –१८४२      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

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

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/20/2017-18 अ वये ि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 
टाकणेकामी M/s LAND MARK CORPORATION PVT. LTD. यांनी िन.र. .56,99,840/- (अ र  
र. .छ पन लाख न या नव हजार आठशे चाळ स फ ) पे ा 18.45 % कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पय े 46,48,220/- 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 –१८४३      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

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

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/13/2017-18 अ वये भाग .२३ मधील 

फुटपाथ, ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग लॉकची व ना यांची दु ती करणेकामी म.ेआर.एम. 
ए टर ायजेस िन.र. .52,37,561/- (अ र  र कम पये बा व न लाख सदोतीस हजार पाचशे 
एकस  फ ) पे ा 35.00% कमी र. .34,04,415/-  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 –१८४४    वषय मांक – १० 
दनांक – ०४/०१/२०१८   वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै कय)  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर   अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जावक .मसाभा/ं४/का व/२७४/२०१७  

द.२०/१२/२०१७ 

 मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम णालयाम ये हे थ काड मॅनजमट 

िस टम राब वणेकामी िन वदा ं .१४/२००८-०९ राब व यात आलेली होती. िन वदेमधील लघु म 
िन वदाकार मे.अमतृा टे नॉलॉजी यांना या या ा  झाले या दरास मा.आयु  सो. यांची मा यता 
घेवून हे थ काड मॅनजमट िस टम उभारणेत आलेली आहे. मे.अमृता टे नॉलॉजी यांनी मूळ 
करारना या नुसार पाच ल  काडचा पुरवठा केलेला आहे. द.२४.०२.१६ रोजी पाच ल  काडचा 
पुरवठा पूण झालेला आहे तथा प पाच वषा या कालावधीची मुदत जुलै २०१७ म ये संपत असले 
कारणाने तसेच या या देखभाल व दु तीचे कामकाज असले कारणाने पाच ल  काड संपलेनंतर 
अंदाजे एक ल  वीस हजार काडचा पुरवठा करणेकामी मा.आयु  सो. यांची मा यता घेऊन व 
यास मा. थायी सिमती ठराव ं . १५६१४ द.१५.०३.२०१६ अ वये खचास मा यता घेणेत आलेली 

आहे. याकामी पुरवठाधारका  समवेत करारनामा करणेत आलेला आहे.वाय सी एम एच येथील 
हे थ काड देखभाल व दु तीकामी मुदतवाढ द.३१.०१.१८ पयत मा. थायी सिमती यांनी ठराव 
ं . १२४७ द.०८.११.१७ अ वये दलेली आहे. द. २४.११.१७ रोजी १ ल  व वीस हजार काडचा 

पुरवठा संपलेला आहे. सबब द. २४.११.१७ पासून द.३१.०१.१८ पयत काडचा पुरवठा मागील दराने 
क न घेणेकामी साधारणात: ित दवस ३०० काड ध न ६६ दवसा क रता अंदाजे १९,८०० काड 
=२०,००० काड व यास येणा-या खच ित काड र. .१५/- नुसार येणा-या अंदा जत खच र. . 
तीन ल  व याकामी येणा-या य  खचास मा.आयु  सो यांनी तावास मंजूर  दलेली आहे. 
वाय सी एम एच येथे णाना हे थ काड उपल ध क न देणेकामी न याने करारनामा न करता 
मागील करारना यास अिधन राहून आव यक अंदा जत २०,००० काड खरेद  करणेकामी येणा-या  
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अंदा जत खचास एकूण र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) व काड कमी जा त झालेस 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- णांचे काड मांक आधार काड मांकाबरोबर िलंक करावेत. हणजे ह  िस ट म  
वापरणे अिधक सोपे होईल. तीनच म हने मुदतवाढ दलेली आहे. िन वदा या 
लवकर कर यात यावी.  

---------- 
ठराव मांक –१८४५      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८५४/२०१७ द.२६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/१३/२०१७-१८ अ वय े सन  २०१७-

१८ साठ  रहाटणीम ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे.बजरंगबली 
क शन िन वदा र कम .२५,२०,७२९/- (अ र  र. .पंचवीस लाख वीस हजार सातशे 
एकोणतीस फ ) पे ा १६.०१% कमी दरान े या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,२३,०१८/- 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 –१८४६      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७४९/२०१७ द.२६/१२/१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/२-२०१७-१८ काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  या 

बीआरट एस कॉर डॉर गँ  (Gantry) करणेकामी मे.एस.एस.साठे  िन.र. .१,८६,६८,३७५/-(अ र  र. .एक 
कोट  शहाऐंशी लाख अडुस  हजार तानशे पं याह र फ ) पे ा ११.००% कमी दराने ा  झालेली आहे. 
सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा १०.६४% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .१,६६,१४,८५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१८४७      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग–ब े ीय कायालय,आरो य  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/५/का व/८६०/१७ द.२६/१२/२०१७ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
िनवडणूक जुने भाग मांक २०,२१,२२,२३,२४,४२,४९,५०,५१,५२,५३ मधील दैनं दन 

शौचालय साफ सफाईकामी या पूव  मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .आ/४/का व/१८४/२००८ 
द.६/५/२००८ नुसार े ीय अिधका-यांना दान केले या अिधकारानुसार थािनक बेरोजगारां या 
सहकार  सं था, वयंसेवी संघटना यांचेकडून साफसफाईचे काम करारनामा क न घेणेत येते. सदर 
आदेशानुसार असे करार जा तीत जा त ११ वषापयत या कालावधीसाठ  करता येतात. यानुसार ब 
े ीय कायालया या काय े ातील जु या भाग रचनेनुसार अशा कारचे काम करणा-या सं था 

मे.समृ भारत वयं रोजगार सह सेवा सं था मया., मे.द न म हला आधार रोजगार सं था व          
मे.मह ष वा मक  वयं रोज सेवा सं थेची करारना याची मुदत दनांक ३१/०७/१७ रोजी संपु ात 
आलेली आहे. सदरचे कामकाज करणा-या सं थांना िन वदा या पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस 
मा.आयु  दनांक २०/१२/१६ व द.१८/३/१७ या तावानुसार मा यता दलेली आहे. वर ल 
आदेशात नमूद केले माणे ित सीट २५०/- या दराने क न घेणेस व द.१/८/१७ ते 

द.३१/०३/१८ अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत या पैक  जे थम होईल तोपयत या 
कालावधीसाठ  तावात नमूद माणे येणा-या र. .१४,९४,०००/-(अ र  र. .चौदा लाख         
चौ-या नव हजार फ ) चे अपे त खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

िनणय-अ) होड ग/ ले स बाबत -  
१)  यापूव  झाले या मा. थायी सिमती सभांम ये मा.सहा.आयु ,आकाशिच ह व  

परवाना वभाग यांना या वषयासंदभात वारंवार आदेश दले आहेत तसेच 
सूिचत कर यात आलेले आहे. तर सु ा स या संपूण शहरभर अनिधकृत ले स 
लागलेले आहेत. सुमोटो कारवाई होताना दसत नाह .  

२) मा.सहा.आयु , शासन यांना मागील सभेत सांग यात आले होते क , 
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. परंतू आदेशाची अंमलबजावणी आजतागायत 
झालेली नाह . कामात चुकारपणा केला हणून या अिधका-यांना शो-कॉज 
नोट स ावी. तसेच यांची ड .ई. चालू करावी.  

३) मा.सहा.आयु ,आकाशिच ह व परवाना वभाग यांनी जाह रातीचे धोरण तयार 
केले तर  ते थायी सिमती या िनदशनास आणून दलेले नाह . अिधकृत 
ले स संदभात देखील थायी सिमतीने कडक आदेश देऊनह  यासंदभात 

देखील काह  कायवाह  झालेली नाह . एमआयड सी आ ण ािधकरण भागातील  
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र ते महापािलकेने क न दले आहेत. जा हरात कंप या तेथील महसूल भरत 
नाह त. यासंदभात काह  कायवाह  झालेली नाह . 

४) शासनाला स  ताक द आहे क , ये या आठ दवसांत टडर लोट झाले 
नाह तर मा.कडूसकर,सहा.आयु  यांना शासन सेवेत परत पाठवून ाव.े  

५) सव भाग अिधका-यांना कडक सूचना आहेत क , अनिधकृत ले स दस यास 
भाग अिधका-यांवरच प हला गु हा दाखल केला जाईल.  

ब) बीआरट एस माग सु  करणेबाबत –  

१) पुण-ेमुंबई बीआरट एस मागावर शंभर ट के सव से ट  मेजसची अंमलबजावणी 
झाली आहे का नाह  याची शहािनशा करणेक रता आयआयट , पवई यां याकडून 
से ट  ऑड ट क न घेत यानंतरच बीआरट एस माग सु  करावेत.  

२) बीआरट एस या कामासंदभात मा.सभापती आ ण स मा.सद या मा.आशा 
धायगुडे-शडगे यांनी सवात जा त हरकती घेत या हो या. यामुळे 
शासनाकडून जो काह  िनणय होईल याची मा हती मा.सभापती आ ण 

स मा.सद या मा.आशा धायगुडे-शडगे यांना थम दे यात यावी. तसेच पुढ ल 
सभेपूव  मा.सभापती यांनी दले या प ास उ र दले गेले पाह जे.   

३) शासनाने कोणताह  क प कर यापूव  आधी याचा अ यास केला पाह जे 
आ ण नंतर यावर काम केले पाह जे. जबाबदार  िन त करावी. यात कोणाचा 
जीव गेलातर संबंिधत अिधका-यांचे वरोधात मनु यवधाचा खटला दाखल केला 
जाईल.  

४) ी. ताप भोसले यांना या कामासाठ  िनयु  कराव.े मा.पाट ल,सहशहर 
अिभयंता यांनी पुढ ल सभेत प ाचे उ र आ ण स व तर अहवाल दाखवावा. सव 
िस न स, टू- हलर कती, फोर हलर कती, पॅडे यन कती आहेत, याची 
स व तर मा हती सभागृहात ावी. ऍिनमेशन फ म बनवून ती थायी सिमती 
सभेत दाखवावी.  

५) काळभोरनगर बीआरट  र याबाबत – ािधकरण व एमआयड सी यांनी 
ब कम ये र ते दलेले आहेत. हणून मा.उपसंचालक नगररचना यांनी 
आर ण,े ड.पी. यव थत तपासून पुढ ल थायी सिमती सभेम ये याची 
मा हती ावी. मा.उपसंचालक,नगररचना आ ण मा.शहर अिभयंता यांनी  
एक त थळपाहणी क न यानंतर एमआयड सी यांचेशी संपक करावा.  

६) दापोड -िनगड  र यावर न याने मे ोचे काम चालू झाले आहे. तसेच लवकरच 
या मागावर मे ो धावणार असून ठक ठकाणी मे ो टेश स उभारणेत येणार 
आहेत. तसेच ए स ेस लेनम ये मे ोचे पीलर उभे के याने या लेनची ं द  
कमी होणार आहे. यामळेु मज-इन व मज-आऊट होताना खाजगी वाहनांना 
काय धोका होऊ शकतो याचा अ यास हावा व याबाबतचा अहवाल थायी 
सिमतीसमोर सादर करावा.   

---------- 
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ठराव मांक –१८४८      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग–नागरव ती वकास योजना  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०६/का व/८५८/२०१७ द.२१/१२/२०१७ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकडे सन २०१७-

१८ या व ीय वषात “एच.आय. ह ./ए स बािधत मुलांचा सांभाळ करणा-या पालकांना 
अथसहा य” या उपलेखािशषावर र कम .१२,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आली आहे.  
यामधून तावात नमूद माणे एकुण ४८ पा  लाभािथना अथसहा य अदा कर याक रता 

येणा-या र कम .१२,००,०००/- (अ र  र कम .बारा लाख फ )  चे खचास तसेच नवीन 
ा  पा  लाभाथ ना व अपा  अजा पैक  कागदप  पुतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना 

अथसहा य देणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१८४९      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६५८/१७ द.२६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५३/३७/२०१७-१८ अ वये भाग .१५ 

म ये न वन पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/s.SHIVANK CONSTRUCTION िन.र. .३६,४१,४३५/-
(अ र  र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार चारशे प तीस फ ) पे ा १९.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२९,१३,५१२/- 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 –१८५०      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६५१/१७ द.२६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२३/२०१६-१७ अ वय े भाग .१८ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणकेामी M/s.AJWANI INFRA.PVT.LTD. 

िन.र. .४२,००,११५/-(अ र  र. . बेचाळ स लाख एकशे पंधरा फ ) पे ा ५.९०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३९,५२,३०८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१८५१      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े८/का व/८८१/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे व 

वाहतुक करणेकामाची िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ अंतगत िन वदेतील लघु म दराचा ठेकेदार 
मे. जयगणेश एंटर ायजेस, पंपर गांव यांनी मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित दन ितवाहन २ 
खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४४५०/- व भोसर  कचरा डोपोसाठ  दर ित दन 
ितवाहन २ खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४२५०/- या दराने ११ क वाहने 
द.१७/१०/२०१७ ते द.१६/१/२०१८ या कालावधीसाठ  उपल ध क न दे या या कामास मुदतवाढ 
व यासाठ  येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .११८१, द.१७/१०/२०१७ 
अ वये मा यता दलेली आहे. यानुषंगाने मे.जयगणेश एंटर ायजेस यांचेशी मुदतवाढ कालावधीचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. आदेश . शा/२/का व/ ४२२/२०१७, 

द.१/८/२०१७ अ वये पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात ग व ह े य कायालयाचे न याने िनम ती 
झा याने ड े य कायालयाकड ल कचरा उचलणे व हल वणे कामासाठ  उपल ध ११ क 
वाहनांपक  ४ क वाहने ग े य कायालयाकडे वग करणेत आली असून ड े य कायालयाकडे 
स थतीत फ  ७ क वाहने कायरत आहेत. संबधीत आरो य िन र क/मु य आरो य िन र क 
भाग .२५ यांनी भाग .२५ म ये मो या माणात आसणा-या कुटंूबांची सं या व 

सोसाय यांचा वचार करता भाग .२५ मधील कचरा उचलणेकामी १ वाढ व कची मागणी 
केलेली आहे. मे.जयगणेश एंटर ायजेस यांचेशी कचरा उचलणे व हल वणे याकामासाठ  
द.५/१०/२०१६ रोजी करणेत आले या मुळ करारना यातील अट . ३२ नुसार मनपास कामासाठ  
जादा वाहनांची आव यकता आस यास मा. आरो य कायकार  अिधकार  (सह आयु  यांचे अिधकार 
आरो य कायकार  अिधकार  यांना दान) यां या पुव परवानगीने मा य दराम ये जादा टपर वाहने 

उपल ध क न घे याची अट आहे. यानुसार मे. जयगणेश एंटर ायजेस, पपंर गांव यांचेकडून मोशी 
कचरा डेपोसाठ  दर ित दन ितवाहन २ खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४४५०/- व 
भोसर  कचरा डोपोसाठ  दर ित दन ितवाहन २ खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह 
र. .४२५०/- या दराने भाग .२५ साठ  वाढ व १ क वाहन द.४/११/२०१७ पासून द. 
१६/१/२०१८ अखेर अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापक  थम येणा-या कालावधी पयत 
उपल ध क न घेणेस व यासाठ  येणारा अंदाजीत खच र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख 
फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१८५२      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/७८६/१७ द.२७/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV9/3-2017-18 मधील मनपा अंतगत 

कासारवाड  फेज १ कर ताचे मैलापाणी पंप हाऊस काळेवाड  व पंपळे सौदागर पंप हाऊसचे 
वाष क चालन देखभाल व दु ती करणकेामी म.े लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन यांचेकडुन 
िन.र. .१,४८,९३,३८४/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठेचाळ स लाख या व हजार तीनशे         
चौ-याऐंशी फ ) पे ा -०२.७०% कमी या सुधा रत दराने क न घेणेस यांचे सोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८५३      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– पयावरण अिभयां क   
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/७८७/१७ द.२७/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV9/7-2017-18 मधील मनपा िचंचवड 

SBR मै.श.ुके. अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेसचे चालन देखभाल व दु ती करणकेामी 
(गोखले पाक, काकडे पाक, केशवनगर, देऊळमळा) मे. लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन यांचेकडुन 
िन.र. .२,३५,९६,२५२/- (अ र  र. .दोन कोट  प तीस लाख शहा नव हजार दोनशे बाव न 
फ ) पे ा -०२.३०% कमी या सुधा रत दराने क न घेणेस यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८५४      वषय मांक – २० 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/७८८/१७ द.२७/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV9/8-2017-18 मधील मनपाचे कवळे 

मैला पंप हाऊसेसचे चालन देखभाल व दु ती करणकेामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन 
यांचेकडुन िन.र. .६५,१७,४०६/- (अ र  र. .पास  लाख सतरा हजार चारशे सहा फ ) पे ा 
-०२.५०% कमी या सुधा रत दराने क न घेणेस यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश 

देणसे मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१८५५      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– डा  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/केश/का व/१४१/२०१७, द.२७/११/२०१७ 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७९  

   दनांक २२/१२/२०१७ नुसार,   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे 

रोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर आजारांनी 
ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी पड तांना मदत हणून महापािलकेकडून ितवष  

िमळणा-या र. .२५,००,०००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) या अनुदान रकमेतून अथसहा य 
केले जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई ४०० 
०३२ द.१८/१२/२००७ अ वये या टला दरवष  २५ लाख एवढे अनुदान देणेस मा यता 
दलेली आहे. तर  सन २०१७-१८ या आिथक वषात पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक 
सावजिनक चॅ रटेबल ट या सं थेस र. .२५ लाख अनुदान 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.  

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

ठराव मांक –१८५६      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०४/०१/२०१८       
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– १) मा.िभमाबाई फुग,े मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव...  

२) मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ८१  

दनांक २२/१२/२०१७ नुसार, 
 ी.मह  महादेव च हाण, स.नं.१७, बी उष:काल सोसायट , सांगवी, पुणे – २७ यांनी 

द.२०/१२/२०१७ चे प ा वये Ulaanhaatar, Mangolia  येथे झाले या 9th World Bodybuilding 

& Physique Sports Championships 2017, पधत सुवणपदक ा  के यामुळे आिथक सहा य 
िमळणेची वनंती केलेली आहे. मा.महापािलका सभा ठराव मांक १०८३, द.१८/०२/२०११ 
अ वये रा कुल/एिशयन/ऑलं पक सहभागी झाले या खु या व र  गटातील खेळाडंूना डा 
िश यवृ ी अदा कर यात येईल तसेच ”रा ीय व आंतररा ीय खेळाडंूना अथसहा य” हे लेखािशष 
सन २०११-१२ या आिथक वषापासून न याने सु  क न सदर लेखािशषावर तरतूद 
र. .१०,००,०००/- उपल ध क न देणेची िशफारस करणेत आली आहे.  याम ये प  अ”-६ 
मधील अ. .३ तसेच आंतररा ीय पधा व अ. .४ पधा काराम ये SAF (सॅफ गेम) 
Winter Olympic या पधाचा समावेश करणेची दु ती क न या दु तीसह या माणे यास 
मा यता दे यात यावी अशी िशफारस करणेत आली आहे. याम ये योगासन व मलखांब या 
खेळांचा समावेश करणेत यावा, रा ीय कंवा आंतररा ीय ंडा पधत या पधकांची िनवड 
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होईल व जे पंपर   िचंचवड मनपामधील पाच वष र हवाशी असतील अशा पधकांचा व 
मनपा या डा बोिधनीतील व ा यापैक  याची पधत िनवड होईल अशा व ा याचा सव 
खच मनपातफ करणेची १ जून ते ३० जून व १ डसबर ते ३१ डसबर या म ह याम ये  
िन या िन या रकमेचे वाटप करणेची दु ती क न यासह या माणे मा यता दलेली आहे. 
या म ये Winter Olympic वगळून कायवाह  करावी असे धोरण आहे.  डा  धोरणात 
जागितक अ जं यपद पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस र. .३,००,०००/- आिथक सहा य 
अदा कर याचे धोरण आहे. ी.मह  महादेव च हाण, स.नं.१७, बी उष:काल सोसायट , सांगवी, 
पुणे – २७ यांनी द.२०/१२/२०१७ चे प ा वये Ulaanhaatar, Mangolia  येथे झाले या 9th 

World Bodybuilding & Physique Sports Championships 2017, पधत सुवणपदक ा  
के याने यांना आिथक सहा य र. .२,९५,०००/- (अ र  र. .दोन लाख पं या णव हजार 
फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८५७      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०४/०१/२०१८       
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ,मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव...  

२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ८२  
दनांक २२/१२/२०१७ नुसार, 

वषय - भाग .१४ मधील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर ह  यायामशाळा सेवाशु क  
त वावर चाल व यास देणेबाबत... 

वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१८५८      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०४/०१/२०१८       
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– १) मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव...  

२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ८३  
दनांक २२/१२/२०१७ नुसार, 
भाग .१८ मधील कै.तानाजी गावडे यायामशाळा ह  सरदार गावडे ित ान या 

सं थेस ११ म ह या या कायकालासाठ  चाल व यास दे याचा ठराव केला होता. परंतु सदर 
सं था ह  यायामशाळा चाल व यास घे यास तयार नाह .  तर  सदर यायामशाळा ह  कजर  
म हला बचत गट या सं थेस र. .२,०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन ११ म ह या या 
कराराने चाल व यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१८५९      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०४/०१/२०१८       
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– १) मा.राज  गावडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव... 
२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ८४  
दनांक २२/१२/२०१७ नुसार, 
महानगरपािलकेचे वातं यवीर सावरकर उ ान हॉल, से टर २६, िनगड  हा टेिनस कोट 

जवळ ल हॉल हेरॉक फाऊंडेशन, आकुड  या सं थेस भाडेत वावर चाल व यास दे यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८६०      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– डा 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/११६६/२०१७ द.२७/१२/१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े पुणे ज हा बॉ संग असोिसएशन व पंपर  

िचंचवड शहर बॉ संग संघटना यां या मा यतेन,े भाग .३० दापोड , पुणे येथे महापौर चषक 
ज हा तर बॉ संग पधा २०१७-२०१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .९,९३,०००/-चे खचास मा यता तसेच, टेज मंडप, टेबल  खु या यव था, गॅलर  खच 
र. .३,००,०००/- हा थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत, पकर, माईक यव था खच 

र. .५०,०००/- हा  व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून टाकणेस व उव रत खच 

र. .६,४३,०००/-हा डा वभागाचे, महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  

टाकणेस व माणप ,े िनमं ण प का, पी. ह.सी. ले स बॅनस, मेड स, ॉफ ज, मेड स 
मानिच हे, सा ह य खरेद  इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८६१      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– फ े य कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/८११/२०१७ द.२८/१२/२०१७ 

 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 (१ ते ११) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१८६२      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७५२/२०१७  

द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१-२०१७-१८ के.एस.बी.चौक ते िचंचवड 
टेशन या र याचे डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. 

िन.र. .२,११,०१,६२२/- (अ र  र. .दोन कोट  अकरा लाख एक हजार सहाशे बावीस फ ) पे ा 
८.००% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा ०.३८% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .१,९४,१३,४९२/- 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 –१८६३      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४३३/२०१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12/2016-17 मधील अ. .6 अ वये मुंबई 

पुणे महामागावर ल BRTS बस टेशनची देखभाल, दु ती करणे व त  अनुषंिगक कामे 
करणकेामी (सन २०१७-१८) म.े वमलाई इले क कॉप रेशन,  िन.र. .6,58,600/- (अ र  र. . 
सहा लाख अ ठाव न हजार सहाशे फ ) पे ा 11.98% 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 –१८६४      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४३१/२०१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12/2016-17 मधील अ. .३ अ वये 

िचंचवड २ उप वभाग प रसरातील हायम ट द यांची देखभाल दु ती व तदअनषुंगीक कामे 
करणकेामी (सन २०१७-१८) म.े वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .5,99,324/- (अ र  र. . 
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पाच लाख न या नव हजार तीनशे चौवीस फ ) पे ा 16.21% 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 –१८६५      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/२२२/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १६) 

मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवून िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 
भागवाढ 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 केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८६६      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/२२८/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/३/२०१७-१८ अ वये भाग .१८ 

मधील अंतगत र याची दु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी मे.पी.सी.सी इ ा ा.िल. 
िन.र. .३४,५२,८८६/- (अ र  र. .चौतीस लाख बाव न हजार आठशे शहाऐंशी फ ) पे ा 
२.६५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३३,६१,३८५/- 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 –१८६७      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/२२५/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/५/२०१७-१८ अ वये भाग .२५ 

वाकड येथे उव रत ठकाणी र ते वकसीत करणेकामी म.ेपी.सी.सी इ ा ा िल. 
िन.र. .३५,०१,०८९/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकोणन वद फ ) ६.१०% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३२,८७,५२३/- 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 –१८६८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/२२४/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/६/२०१७-१८ अ वये भाग .२३ 

मधील अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी म.ेपी.सी.सी इ ा ा िल. 
िन.र. .३४,९७,४८६/- (अ र  र. .चौतीस लाख स या नो हजार चारशे शहाऐंशी फ ) पे ा 
४.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३३,३६,६०२/-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 –१८६९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/२२७/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/८/२०१७-१८ अ वये भाग .२५ 

वाकड येथे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेपी.सी.सी इ ा ा.िल. 
िन.र. .३५,००,५८९/- (अ र  र. .प तीस लाख पाचशे एकोणन वद फ ) पे ा ५.९०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३२,९४,०५४/-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 –१८७०      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/२२६/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/९/२०१७-१८ अ वये भाग .२४ म ये 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.पी.सी.सी इ ा ा.िल. िन.र. .३४,९९,८३१/- 
(अ र  र. .चौतीस लाख न या नव हजार आठशे एकतीस फ ) पे ा ५.१५% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३३,१९,५९०/- 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 –१८७१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     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/का व/२२३/१७  
द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/11/2017-18 अ वये भाग .१८ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची दु ती करणेकामी म.ेअनुष ए टर ायजेस 
िन.र. .27,99,264/- (अ र  र कम पये स ावीस लाख न या नव हजार दोनशे चौस  फ ) 
पे ा 27.66% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,24,988/- 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 –१८७२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/३४३/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/52/2017-18 अ वये भाग .३१ दघी 

मधील साई पाक, आदशनगर, कृ णानगर, भारतमाता नगर इ याद  ठकाणीचे उवर त र ते 
डांबर करण करणेकामी म.े अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .74,81,250/- (अ र  र कम पये चौ-
याह र लाख ए याऐंशी हजार दोनशे प नास फ ) पे ा 5.59% कमी दराने ा  झालेली आहे. 
सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 0.02% कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .70,63,048/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलम लाग ु अस यास 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. 
---------- 
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ठराव मांक –१८७३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/३४४/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/12/2017-18 अ वये भाग .२९ 

इं ायणीनगर मधील स.े .३,६,९,११ इ. ठकाणी फुटपाथ करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.बालाजी क शन िन.र. .75,00,000/- (अ र  र कम पये पं याह र लाख फ ) पे ा 
17.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .62,06,250/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८७४      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५९२/१७ द.२८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/19/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर मधील यशवंतराव च हाण मृत  णालयामधील थाप य वषयक कामे 
करणकेामी (सन २०१७-१८) मे.कुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .45,00,000/- (अ र  र कम पये 
पंचेचाळ स लाख फ ) पे ा 15.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .38,02,050/- 
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 –१८७५      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१४०/१७ द.२८/१२/२०१७ 

वषय- भाग .१ योतीबानगर सोनवण ेव ती २४.०० ड  पी र ता ं द करण क न  
टाँमवाँटर लाईन टाकुन र याचे डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक ४१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१८७६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६५९/१७ द.२६/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५३/०३/२०१७-१८ भाग .२५ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/s.SHREE CONSTRUCTION.s.s.phlake िन.र. .३६.४१,४५१/-
(अ र  र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार चारशे ए काव न फ ) पे ा २१.८५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४५,७९४/- 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 –१८७७      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८८२/२०१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१७-१८ अ वये फ भागातील 

मोरेव ती प रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक काम ेकरणकेामी 
मे.युिनक ेडस िन वदा र कम .२८,००,८७३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख आठशे याह र 
फ ) पे ा १९.९६% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,४१,८१८/- 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 सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –१८७८      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८८१/२०१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/४८/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

साठ  थेरगाव गावठाण व प रसरात दु षत पाणी त ार िनवारण करणेकामी न वन पाणीपुरवठा 
निलका पुर वणे व टाकणकेामी म.ेबजरंगबली क शन िन वदा र कम .४२,०१,६६७/- 
(अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे सदुस  फ ) पे ा १५.१५% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३५,६५,११४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 –१८७९      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८८३/२०१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/२८/२०१७-१८ अ वये फ भागातील 

देहू ते आळंद  रोड येथील नवीन वकिसत भागात पाणीपुरवठा सुधारणे साठ  आव यकतेनुसार 
पाईपलाईन टाकण,े वॉल ह बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणकेामी म.े सुरज कॉ ॅ टर 
िन वदा र कम .३५,०१,३९६/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे शहा नव फ ) 
पे ा १६.५४% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,२२,२६५/- 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 –१८८०      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/५६७/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/16/2017-18 अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ाअंतगत मामुड , कवळे, रावेत या उव रत ठकाणी जलिन:सारण नािलका 
टाकणे व जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS यांनी 
िन.र. .89,93,884/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख या नव हजार आठशे चौ-याऐशंी फ ) पे ा 
21.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 70,59,300/- 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 –१८८१      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/५६५/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/29/2017-18 अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ाअंतगत रावेत, कवळे येथे मु य जलिन:सारण नािलका टाकणेकामी M/s. 

BAHIRAT BROTHERS यांनी िन.र. .1,19,99,991/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणीस लाख न या नव 
हजार नऊशे ऐ या नव फ ) पे ा 20.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम 
पये 95,38,793/- 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 सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –१८८२      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/५६६/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/33/2017-18 अ वये रावेत 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .२५ मधील पुनावळे, ताथवडे व इतर प रसरातील 
जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS यांनी िन.र. .53,99,976/- (अ र  र. . ेप न लाख 
न या नव हजार नऊशे शहा र फ ) पे ा 17.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र कम पये 44,54,440/- 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 –१८८३      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– जलिन:सारण  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/५६८/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/34/2017-18 अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत मोरेव ती, रामदासनगर, सोनवनेव ती प रसरात जु या जलिनःसारण 
निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 

यांनी िन.र. .59,99,786/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार सातशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा 22.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 46,49,234/- 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 –१८८४      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/८/का व/४२७/२०१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .24/1-2017-18 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .४१ गांधीनगर येथील सा व ीबाई फुले इमारतीचे व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे.िम हर एंटर ायजेस िन.र. .44,47,233/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स ेचाळ स हजार 
दोनशे तेहतीस फ ) पे ा 11.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८८५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– ब े य कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/लेखा/९/का व/५११/२०१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते 

६) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत  
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ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

िनणय- १) सव काय.अिभयंता यांना सचूना आहे क , यापूव  या मो या कामांना मा यता  
दलेली आहे या सव कामांचे भूिमपूजन या आठव यात झाले पाह जे. सगळ  
कामे सु  केली पाह जेत.  

२) शहरात ठक ठकाणी कचरा गो या करणा-या ड टबीन, मो या ड टबीन 
तुटले या आहेत, ढकलगा या खराब झाले या आहेत. मा.सहा.आयु ,आरो य 
यांनी याबाबत ठेकेदारांना कळवून ड टबीनचे मागणी व पुरव याबाबत 
यांचेकडून आढावा घे यात यावा आ ण पुढ ल थायी सिमती सभेत आढावा 
ावा. ठेकेदारांना याबाबत कडक सूचना ा यात.  

३) कचरा गोळा करणे इ. कामासाठ  अिधक ६५० कमचार  पुर वले आहेत, सव 
सु वधा द या आहेत. तर सु ा कच-याबाबत त ार आ यास संबंिधत अिधकार  
व ठेकेदार यां यावर कारवाई करणेत येईल, भाग अिधकार  यांनी याची न द 
यावी.   

४) मा.सहा आयु , आरो य, यांनी वॉडम ये कुठे-कुठे कचराकंु यांची मागणी आहे 
हे तपासून याव.े   

---------- 
ठराव मांक –१८८६      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– ब े य कायालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/लेखा/९/का व/५१०/२०१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ३) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स अिधन राहून संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८८७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  याचें जावक .पअक/१/का व/७८९/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV10/1-2016-17 अ वय े मनपा या 

मैलाशु द करण क े व पंपीग टेशनसाठ  अखंड त वजपुरवठयासाठ  (ए स ेस फडर)  
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आव यक कामे करणेकामी म.ेसुमी इले कल स ह सेस यांचेकडुन 
िन.र. .२,८५,७०,३५८/- (अ र  र. . दोन कोट  पं याऐंशी लाख स र हजार तीनशे 
अ ठाव न फ ) पे ा -११.८०% कमी या सुधा रत दरान े ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती 
यो य दरापे ा -१५.३४% ने कमी यते अस याने ा  सुधा रत दराने र. .२,५१,९९,०५६/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१८८८      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– उ ान 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/११९७/२०१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .८/१/२०१७-१८ अ वय े वा.वीर 

सावरकर उ ान (गणेश तलाव) देखभाल संर ण करणकेामी मे.तावरे कं शन कंपनी  या 
ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा र. .१,००,५९,४५६/- (अ र  र. . एक कोट  
एकोणसाठ हजार चारशे छप न फ ) २५.०२% ट के कमी वकृत करणेत आली असुन 

तुतकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१८८९      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/शअ/तां/४/१७५/१७ द.२९/१२/२०१७ 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात महारा  रा य वज वतरण कंपनी  
मयाद त यांचेकड ल व वध कार या योजनेअंतगत भुिमगत केबल टाकणेसाठ  
महा वतरण व नागपुर महानगरपािलका यांचेतील सामंज य करारना यानुसार परवानगी 
देणेबाबतचे धोरणा मक िनणयाबाबत... 

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

---------- 
िनणय- आ ापयत महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त यांनी आ ण आप या महापािलकेने 

कती भूिमगत सेवावा ह यांचे काम केले आहे, इ ा या सं थेचा रेट आप याकडे कती 
आहे आ ण पुणे मनपात कती आहे, आ ण इ ा यांना पेशल टमट का देतोय, 
याची मा हती पुढ ल सभेत देणेत यावी. तोपयत व. .५५ तहकूब करणेत येत आहे.  

---------- 
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ठराव मांक –१८९०      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७६२/२०१७ द.२९/१२/१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/४-२०१७-१८ नािशक फाटा ते वाकड 

बीआरट एस कॉर डॉरवर ँ  (Gantry) करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .१,७९,०९,४९९/-(अ र  
र. . एक कोट  एकोणऐंशी लाख नऊ हजार चारशे न या नव फ ) पे ा ३.६०% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
४.२९% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .१,७२,६४,७५७/- 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 –१८९१      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०४/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७६१/२०१७ द.२९/१२/१७ 

वषय - सांगवी कवळे बीआऱट एस र यावर ल जगताप डेअर  साई चौक ते मुकाई चौक  
 पयत या र याचे डांबर करण करणबेाबत... 

वषय मांक ५७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१८९२      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५९३/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/3/2017-18 अ वये कासारवाड  आर ण 

.22 य़ेथे मैदानावर े क गलँर  करणेकामी म.ेएस.एस.साठे िन.र. .1,32,57,605/- (अ र  र कम 
पये एक कोट  ब ीस लाख स ाव न हजार सहाशे पाच फ ) पे ा 11.07% कमी दराने ा  

झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
19.86% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .1,17,89,988/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१८९३      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१४१/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48-1-2017-18 अ वये भाग .11 यमुनानगर 

येथे ी.छ पती संभाजीराजे डांगण येथे म ट  पोटस ाऊंड वकसीत करणेकामी 
मे.एम.जे.क शन िन.र. .56,02,241/- (अ र  र कम पये छप न लाख दोन हजार दोनशे 
ए केचाळ स फ ) पे ा 14.10% कमी दराने ा  झालेली आहे.  ा  िन वदा मंजूर दराने र.  

48,12,325/-  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 –१८९४      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१४२/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48-2-2017-18 अ वये भाग .४ पुणानगर 

येथील CDC-2 मैदानावर डासंकुल उभारणे व आव यक थाप य वषयक कामे करणे कामी 
मे.पी.एन.नागणे िन.र. .2,76,90,460/- (अ र  र कम पये दोन कोट  शहा र लाख न वद हजार 
चारशे साठ फ )पे ा 13.00% कमी दराने र. .2,40,90,700/-  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. 
---------- 

ठराव मांक –१८९५      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/३५४/१७ द.३०/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/21/2017-18 अ वये भाग .३२ सँड वक 

कॉलनी  (नवीन . .५) मधील भोसर  दघी र याचे  हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी म.े अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .55,99,557/- (अ र  र कम पये पं चाव न लाख  
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न या नो हजार पाचश ेस ाव न फ ) पे ा 4.77% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-
१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार  ा  िन वदा वकृती यो य दरापे ा 0.01% कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने र. .53,32,458/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलम लाग ुअस यास 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 –१८९६      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     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/२२९/१७ द.३०/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/5/2017-18 अ वये भाग .१८ मधील 

फुटपाथ, ड हायडर, टॉम वॉटर, पे हंग लॉकची व ना यांची दु ती करणेकामी म.ेसाई भा 
कं शन िन.र. .50,41,483/- (अ र  र कम पये पं नास लाख ए केचाळ स हजार चारशे 
याऐंशी फ ) पे ा 31.32% कमी र. .34,62,491/- 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 –१८९७      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२३१/१७ द.३०/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/2/2017-18 अ वये भाग .१७ म ये 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेमोहनलाल मथराणी कं शन ा.िल. 
िन.र. .56,00,518/- (अ र  र कम पये छ प न लाख पाचशे अठरा फ ) पे ा 2.90% कमी 
दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 0.07% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .54,38,103/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१८९८      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२३०/१७ द.३०/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .35/4/2017-18 अ वये भाग .२४ मधील 

फुटपाथ, ड हायडर, टॉम वॉटर, पे हंग लॉकची व ना यांची दु ती करणेकामी म.ेअनंत 
बाळकृ ण ब हरट िन.र. .55,94,955/- (अ र  र कम पये पंचा व न लाख चौ-या नो हजार 
नऊशे पंचा व न फ ) पे ा 30.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .38,61,078/- 
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 –१८९९      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२३२/१७ द.३०/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/61/2017-18 अ वये भाग .२४ म ये 

नद काठ या १८ मी. ड .पी. र याला कुक  नाला येथे सी.ड . वक बांधणेकामी म.ेबी.के. खोसे 
िन.र. .2,24,72,506/- (अ र  र कम पय े दोन कोट  चो वस लाख बहा र हजार पाचशे सहा 
फ ) पे ा 8.28% कमी दरान े ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 13.47% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .2,06,11,783/- 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 बधंनकारक 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 –१९००      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– नगररचना व वकास 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१२/२४८/१७ द.२९/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मौजे दघी येथील ता वत १) आ. .२/१३८ सां कृतीक क  व वाचनालय २) 

आ. .२/१४२ टाऊन हॉल ३) आ. .२/१४५ अ नशमन क  ४) आ. .२/१५१ खेळाचे मैदान 
५) िसएमई िभंती कडेचा दघी शीव ते व ठल मं दर दघी गावठाण पयतचा १२.० नी. व 
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१५.० मी. ं द र ता व ६) स.न.ं ३ व ५ मधील १५.० मी. ं द र याक रता खाजगी 
जिमनीचे भूसंपादन करणेकामी मौजे दघी येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते ।आर ण 
वकिसत करणेसाठ  आव यक या ठकाणी भूसंपादन करणेबाबत तावात नमूद मा. 
महापािलका सभेची ठराव . ७९ द. १६/१०/२०१७ अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर 
ठरावात तावात नमुद माणे र ते व आर णांचा समावेश आहे. 
 

अ. . आर ण मांक आर णाचे योजन स.नं 

बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे े  

चौ.मी. 
१ आर ण .२/१३८ सां कृतीक क  व वाचनालय २० पैक  १०००.०० चौ.मी. 
२ आर ण .२/१४२ टाऊन हॉल ५ पैक  ३६०३.१५ चौ.मी. 
३ आर ण .२/१४५ अ नशमन क  ५ पैक  १९३०.९८ चौ.मी. 

४ आर ण .२/१५१ 

खेळाचे मैदान (म. ा. व न.र. 
अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदलाची 
कायवाह  चालु आहे.) 

३ पैक  १००००.० चौ.मी. 

५ 

सीएमई िभंतीलगत 
भोसर  दघी िशव 
ते दघी गावठाण  

१२ मी व १५ मी. 
र ता 

 
७२ पैक , ८४ 
पैक , ६९ पैक  

१२.० मी. – ६०००.० चौ.मी.     
१५.० मी. – १३५००.० चौ.मी. 

६ 
स.नं. ३ व ५ पै. 
१५.० मी. र ता  

३ पैक  व  

५ पैक  
३५००.० चौ.मी. 

 
तर  उपरो  ता वत आर णे व र यांखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम व भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 
ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना 
वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ 
(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी          
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर र ते।आर ण मनपा या ता यात 
भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक असुन 
( याम य ेभूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  

आव यक ते सव ण,मोजणी करणे इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१९०१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७६३/२०१७ द.२९/१२/१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/२-२०१७-१८ दापोड  िनगड  बीआरट एस 

र यावर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेला र ता व पदपथ यांचे चर बुजवून 
मजबुतीकरण करणकेामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .५,५२,९२,९०१/- (अ र  र. .पाच कोट  
बाव न लाख या नव हजार नऊशे एक फ ) पे ा २.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,४१,८७,०४३/- 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 याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१९०२     वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०३/०१/२०१८    वभाग-ग े य आरो य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग ेका/आ/३/का व/११८/२०१७ द.३०/१२/१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश . शा/२/का व/४६०/२०१७, द.०७/०८/२०१७ 

अ वये भाग सिम याचंी रचना पुनरचना झालेली आहे. यानुसार न वन भाग रचननेुसार ग 
े ीय कायालयाची द.०९/०८/२०१७ रोजी अ त वात आले आहे. यानुसार ‘ब’ े ीय 

कायालयातील जुने भाग .४९,५०,५१ यांचे वग करण “ग” े ीय कायालयामधील न वन 
. .२३ व २४ याम य े यांचा समावेश झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ग 
े ीय आरो य कायालया या काय े ातील भाग मांक २१, २३, २४ व २७ मधील दैनं दन 

घरोघरचा कचरा, कंु यामधील कचरा, सावजिनक ठकाणी साठणारा कचरा, गटस या कडेचे 
कचरा ढग, मोक या जागेतील कचरा ढग दैनं दन उचलुन महानगरपािलके या मोशी कचरा 
डेपो येथे टाकणे या कामासाठ  ‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल ठेकेदार म.ेजय गणेश 
एंटर ायजेस, पंपर गाव, पंपर  यांना दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  
कचरा थानातंरण क  येथे कचरा खाली कर यासाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .४९००/- या दराने ग े य कायालयास एकुण ७ वाहने उपल ध क न देणेकामी आदेश 
.ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/२०१६ नुसार दे यात आलेले आहे. तर  ‘ब’ े य 

आरो य कायालयाकड ल म.ेजय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, पंपर  यां या आदेशाची मुदत 
द.३१/१२/१७ रोजी संपु ात येत असून, ‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल प  . १) 
ब ेआ/५/का व/८१०/२०१७ द.०८/१२/२०१७ व २) ब ेआ/५/का व/८३२/२०१७  
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द.१६/१२/२०१७ नुसार कचरा उचलणे व वाहतुक करणेसाठ  म.ेजय गणेश एंटर ायजेस, 

पंपर गाव, पंपर  यांना ग े ीय कायालयामाफत कामकाजाची मदुतवाढ दे यात यावी व ग 
े ीय कायालयाकडे “कचरा उचलणे व वाहतुक करण”े या लेखािशषा वर तरतुद नस यान,े सदर 

कामाचे होणा-या बलाची तरतुद ‘ब’ े ीय कायालयामाफत टाकणेत यावी असे कळ वलेले 
आहे. तथा प सदर कामकाज हे अ याव यक सेवेचे असून, मे.जय गणेश एंटर ायजेस, 

पंपर गाव, पंपर  यांना या कामासाठ  टपर क (७.५ मे.टन मता) असणारे ित दन, ित 

वाहनावर दोन खेपांसाठ  एक वाहन चालक + चार मजूर + इंधनासह एकुण ०७ वाहने भाडे 
त वावर पुर व यासाठ  मुदतवाढ देणे अ याव यक आहे. आरो य मु यालयामाफत सदर 
कामकाजा या न वन िन वदा येचे कामकाज चालु असून, मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  
यांना आदेश .ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/२०१६ मधील करारना या या अट  व 
शत नुसार द.०१/०१/२०१८ ते आरो य मु यालयाकड ल न वन िन वदा येचे कामकाज पूण 
होईपयत, कामकाजास मुदतवाढ स मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- मा.सहा.आयु , आरो य यांना द.३१ जानेवार  रोजी मुदतवाढ संपते आहे. पुढ ल 
आठव यात दुसरे पाक ट ओपन क न वषय कायप केवर घेणते यावा.  

---------- 
ठराव मांक –१९०३      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– ग े ीय कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ग ेका/िन-३/का व/२०६/२०१७ द.२९/१२/१७ 

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

कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते ५) ि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. 
---------- 

ठराव मांक –१९०४      वषय मांक – ७० 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– ग े ीय कायालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ग ेका/िन-३/का व/२०५/२०१७ द.२९/१२/१७ 

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

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते १४) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे  
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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. 
---------- 

ठराव मांक –१९०५      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७५/२०१७ द.३०/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/०१/२०१६-१७ मधील काम .१  

अ वय,े क शासना या अमृत योजनेअंतगत च-होली येथील आ .२/६४ (तसेच फ भागातील 
सीड सी लॉट .१ व ४) येथील जागेवर उ ान वकिसत करण.े (अमृत योजना) मे.बी.के. 
खोस ेिनवीदा र. .२,००,००,२५५/-(अ र  र. .दोन कोट  दोनशे पंचाव न फ ) पे ा ६.७५% 
कमी या ठेकेदाराकडून   िन वदा मंजूर दराने र. .१,८६,५०,२३८/- 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 –१९०६      वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग– थाप य उ ान 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७०/२०१७ द.३०/१२/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १९) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 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 केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१९०७     वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०३/०१/२०१८    वभाग– व छ महारा /भारत अिभयान  

नागर  क प अंमलबजावणी क    
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमअक/२/का व/१४/२०१७ द.३०/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
टाई स ऑफ इंड या यांनी दनांक २८/१२/२०१७ रोजी व छ स ह ण २०१८ साठ  

कॅलडर छपाई करणेबाबतचा ताव सादर केला आहे. २ ऑ टोबर २०१४ पासून क  शासनाने 
व छ भारत अिभयान सु  केले आहे. संपुण देशभर क  शासनामाफत व छ स ह ण ४ 

जानेवार  २०१८  हे पासुन सु  होत आहे. या ीने नागर कांम ये जनजागृती, मा हती व 
सार होणे आव यक आहे. यानुसार टाई स ऑफ इंड या माफत व छ सव ण २०१८ चे 
व छता वषयक बोधन संदेशासह वा षक कॅलडर छपाई कर यात येणार आहे. उ   

कामकाजा क रता मनपास र. .७,५०,०००/-+३७,५००/-(५% GST) असा एकुण 
७,८७,५००/- या माणे खच येणार आहे.  सदर कॅलडर या एकुण १ लाख ती छपाई 
कर यात येणार आहे.  तसेच सदर कॅलडर या ित टाई स ऑफ इंड या व महारा  टाई स या 
वतमान प ामधुन िस द कर यात येणार आहे.  यामुळे व छते वषयी िनरंतर बोधन 
हो यास मदत होईल  सदरचा खच आरो य वभागाकड ल आरो य वषयक शासक य योजनांची 
अंमलबजावणी व आरो य वषयक जनजागृती या लेखािशषातील तरतुद मधुन करता येईल.  
सदरचे कामकाज कालमया दत आहे. कामकाजाची तातड  ल ात घेता सदर कामकाजाचा 
करारनामा न करता, थेट प दतीने मा यता घेणेकामी उपरो  व छ स ह ण २०१८ 
कामकाजासाठ  व छता वषयक बोधन संदेशासह कॅलडर छपाई करणेकामी खचास र कम 
.७,५०,०००/- + (५% GST) असा एकुण र. .७,८७,५००/- (अ र  र. .सात लाख 

स याऐंशी हजार पाचश ेफ ) या माणे होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- कॅलडर म ये लोगन, फोटो ाफस ्  टाकावेत. कॅलडर दसायला ह जबल, ए4 

साईजम य,ेलोकांना घर  लावता येईल असे असल ेपाह जे.   

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

 
ठराव मांक –१९०८     वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०३/०१/२०१८    वभाग–नागरव ती वकास योजना   
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/२/का व/२/२०१८ द.२/१/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बाल क याण योजनेअंतगत 
पवनाथड  ज ेचे आयोजन यावष  पी.ड ल.ूड .मैदान सांगवी येथे द.४/१/२०१८ ते 
द.८/१/२०१८ या कालावधीत आयो जत केले आहे. सदर ज ेसाठ  नाग रकां या 
मनोरंजनासाठ  खेळणी लावणेकामी ई-िन वदा (देकार) .१/२०१७-१८ अ वय,े ऑनलाईन 
व वदा दर माग वणेत आले होते. सदर िन वदेनुसार एकूण तीन िन वदाधारकांनी देकार दले 
र कम .११,००,०३६/- (र कम .अकरा लाख छ ीस फ ) ई-िन वदा भर या असून 
याम ये ओम साई इंटर ायझेस यांचे सवात जा त दर अस याने यांचे दर वकृत क न 

करारनामा क न घेणेत आला असून यांना आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने 
तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१९०९      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग–आरो य मु य कायालय   
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफण े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४९३/२०१८ द.१/१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारतीमधील कायालय,े कॉर डॉर, अंतगत 
भाग व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता यां क प तीने तसेच मनु यबळा ारे 
करणेकामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१६-१७ अ वये ई-िन वदा िस  क न िन वदा 
माग व यात आ या हो या. िन वदेम ये या कामासाठ  सेवाकर देय राहणार नाह  अशी अट 
समा व  करणेत आली होती. यानुसार ा  झाले या एकूण ४ पा  िन वदांपैक  म.ेबी. ह .जी. 
इं डया ा.िल. यांनी सदर कामासाठ  सादर केलेला र. .६८,४०,०००/- व रा य शासन 
िनणयानुसार कमान वेतनाम ये वशेष भ याचे वाढ व दर देय राहणार आहेत. हा दर 
अंदाजप क य दर र. .८६,०४,०००/- पे ा २०.५० ट के सवात कमी अस याने सदरचा दर 
वकृत करणेत आला आहे. सदरचे दर लघु म अस याने दर वकृत होऊन मा. थायी 

सिमती ठराव .१६५७७ द.२८/०६/२०१६ अ वये यांची २ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार 
हणून नेमणूक करणेस मा यता िमळालेली आहे. यानुसार यांना आदेश 
.आमुका/३/का व/४४२/२०१६ द.०१/०७/२०१६ अ वये द.०१/०७/२०१६ पासून २ वष 

कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आली आहे.  
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 माहे १ जुलै २०१७ पासून नवीन व तू व सेवाकर (जी.एस.ट .) लागू झालेला आहे. 
यामुळे या कामासाठ  जी.एस.ट . लागू आहे कंवा कस?े याबाबत लेखा वभाग व िचंगळे 

अँ ड असोिसएटस,् सनद  लेखापाल यांचेकड ल अिभ ाय घेणेकामी प  दे यात आलेले होते. 
याअनुषंगान े लेखा वभागाकड ल प  .लेखा/०५/का व/८१८०/२०१७ द.२०/०९/२०१७ 

अ वये िचंगळे अँ ड असोिसएटस,् सनद  लेखापाल यांनी सदरचा अिभ ाय दलेला असून 
यातील अनु मांक ७ म ये मनपा मु य कायालय इमारतीची यां क प तीने तसेच 

मनु यबळा ारे साफसफाई करणे या कामासाठ  १८ ट के जीएसट  लागू अस याचे कळ वले 
आहे. तर  सदरचे कामासाठ  स या देय असले या बलाम ये द.१ जुलै २०१७ पासून १८ ट के 
जी.एस.ट .सह दरमहा अंदाजे र. .६९,५०४/-वाढवून ावी लागणार अस याने याकामी १२ 
म ह यांकर ता येणा-या अंदाजे र. .८,३४,०५२/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९१०     वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०३/०१/२०१८    वभाग– डा   
सूचक – मा.वैशाली काळभोर    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/कॅश/का व/१६३/२०१८ द.२/१/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.महापािलका सभा ठराव .१०९ द.२८/११/२०१७ अ वय,े शासन िनणयाचे 
अनुषंगाने मा.मु यमं यांचे अपर मु य सिचव, महारा  यांनी असोिसएशन ऑफ टेिनस लेअस 
(ATP 250) या पधक रता ितवष  अंदाजे १६ कोट  पये खच अपे त असुन यापैक  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पुढ ल ५ वषाक रता ितवष  र. .१ कोट  इतके अनुदान 
दे याबाबत कळ वले असून वषयाचे अनुषंगाने महारा  ओपन टेिनस पधक रता ितवष  
र. .१ कोट  या माणे ५ वषाक रता अनुदान देणेकामी शासक य मा यता देणेत आ यान,े 
“असोिसएशन ऑफ टेिनस लेअस (ATP 250)” पधचे आयोजनाक रता, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडून Maharashtra State Lawn Tennis Association, Maharashtra Open यांचे 
नावे अनुदान र. .१ कोट  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१९११     वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०३/०१/२०१८    वभाग–आकाशिच ह व परवाना  
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/६७५/२०१८ द.३/१/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभागाकडून म.न.पा. 
प रसरातील अनिधकृत जा हरात फलक चरसह काढून टाकणेची कारवाई क न ते लोखंड  
मटे रयल म.न.पा.चे नेह नगर येथील गोडाऊन म ये जमा करणेकामी २ वष कालावधीक रता 
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ऑनलाईन िन वदा .०१/२०१७-२०१८ अ वये लघु म िन वदाकार मे.गणेश एंटर ायजेस 
यांचे तावात नमूद माणे बाब .१ ते १४ चे लघु म दर ा  झाले आहेत. ा  दर वकृत 
क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१९१२     वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०३/०१/२०१८      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडग े   अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडग,े मा.माधुर  कुलकण  याचंा ताव... 
 सालाबाद माणे पुणे ज हा आंतर कचेर  असोिसएशन तफ कब ड , केट, हॉलीबॉल, 
बॅडिमंटन व मैदानी अशा व वध कार या पधाचे आयोजन करणेत येते. सदर पधाम ये 
आपले प.ंिचं. मनपा कमचार  सहभागी होत असतात. अशा कमचा-यांसाठ  ॅकसुट, शुज 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१९१३     वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०३/०१/२०१८      
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा. उषा मुंढे 

संदभ– मा.ल मण उंडे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
 मनपाचे आ. .४१५ येथील आ दनाथनगर उ ान देखभाल, वकास व संर ण 
कामाबाबत म.ेअ जं य िम  मंडळ यांना िन वदा न माग वता थेट प तीने ितमहा 
र. .२०,६०३.०० या दराने थेट प तीने ३ वषा या कालावधीकर ता देखभाल, वकास व 
संर णाचे काम दे यात आलेले होते. तथा प सदर सं थेचा ३ वषाचा कालावधी 
द.२४.०२.२०१८ रोजी संपु ात येत अस याने सदर सं थेस उपरो  काम पुन  २ वष 
कालावधीकर ता थेट प तीने याच दराने हणजेच ितमहा र. .२०,६०३.०० या दराने २ 
वषाक रता कामकाज दे यास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१९१४     वषय मांक – ८० 
दनांक – ०३/०१/२०१८      
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा. हषल ढोरे 
संदभ– मा.ल मण उंडे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 
 ी.बंडु बाबुराव बो ,ेसेवािनवृ  उपअिभयंता हे सन २०११-१२ म ये थाप य वभागात 
कायरत होते. यां या आई या उपचाराकर ता म.न.पा. कडून सन २०११-१२ या कालावधीम ये 
वै क य अँड हा स र. .३७,५००/- (अ र  र. .सदतीस हजार पाचशे फ ) ची सव मुळ बले 
व यांची झेरॉ स कॉपी समायोजनाकामी द.१९/०९/२०११ रोजी वेळेवर सादर केली होती. 
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तथा प थाप य वभागाकडून सदर अँड हा सचे समायोजन कर याचे नजरचुक ने 
राहून गेले अस याने ी.बंडु बाबुराव बो े यांचे वै क य अँड हा स र. .३७,५००/- (अ र  
र. .सदतीस हजार पाचशे फ ) या झाले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच सदर आगाऊ रकमेचे समायोजन कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१९१५     वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०३/०१/२०१८      
सूचक – मा.हषल ढोरे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ– मा.हषल ढोरे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
 िशवसृ ी उ ान, जयमालानगर, सांगवी येथील तीन यापार  गाळे ित महा 
र. .२०००/- भाडेत वावर ीम.उ वला कावरे, ीम.पु पा गोसावी व राह -माई म हला ित ाण 
यांना २२ म हने कालावधीसाठ  देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१९१६     वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०३/०१/२०१८    वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.उषा मुंढे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/का व/जा. ./९६/२०१७ द.२७/१२/१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या र यावर ल दवाब ी कर ता उजा बचत व 
त संबंिधत कामाकर ता क प यव थापन स लागार (PMC) हणून लघु म दरप कधारक 
मे.ऊजािनयोजन ा.िल.,पुण-े४११०३८ यांची करारनामा क न नेमणूक करणेस व यांस 
सदर या कामासाठ चे खच र. .४८,७३,३३३/-(अ र  र कम पये अ ठेचाळ स लाख याह र 
हजार तीनशे तेहतीस फ ) पेमे ट शे यु डनुसार अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१९१७      वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०३/०१/२०१८     वभाग – लेखा वभाग 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१२३/२०१७ द.३/१२/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 शहर अिभयंता ग े य कायालय ( थाप य) यांनी द.२७/१२/२०१७ चे तावा वये 
सन २०१७-१८ चे अंदाजप क-३ पान .५३ अ. .२७७ व २८० लेखािशष- वशेष योजना रोड 
पे हमट मॅनेजमट िस ट म अहवालानुसार र ते सुधारणा अंतगत कामे करणे या 
लेखािशषाखाली “ भाग .४८ येथील रहाटणी फाटा ते िशवाजी चौकापयत या १८.०० मी. ं द 
र याचे काँ ट करण करणे” व “ भाग .४८ वमल गाडन ते नढेनगर पयत या र याचे 
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काँ ट करण करणे” या कामांचा समावेश आहे. सदर दो ह  कामांना सन २०१७-१८ चे 
अंदाजप काम ये अनु मे र. .८,००,००,०००/- व र. .५,००,००,०००/- इतक  शासक य 
मा यता असून सन २०१७-१८ साठ  र. .५,०००/- इतक  मूळ तरतूद आहे. सबब सदर 
कामांची िन वदा िस  करणेसाठ  सन २०१७-१८ चे सुधा रत अंदाजप क मंजूर होईपयत सदर 
कामास र. .१०,००,०००/- माणे र. .२०,००,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

   (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
    यानंतर 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/७/का व/९९/२०१८ 

दनांक - ०६/०१/२०१८                          
 

                                                                                  
                                                                      नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८                                      

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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(फ ेका/िन-४/का व/८११/२०१७, द. २८/१२/२०१७ अ वये वषय . २७ चे लगत ) 
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( था/िन-२-ब/का व/२२२/२०१७, द. २८/१२/२०१७ अ वये वषय . ३१ चे लगत ) 
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(ब ेका/लेखा/९/का व/५११/२०१७, द. २९/१२/२०१७ अ वये वषय . ५१ चे लगत ) 
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(ब ेका/लेखा/९/का व/५१०/२०१७, द. २९/१२/२०१७ अ वये वषय . ५२ चे लगत ) 
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(ग ेका/िन-३/का व/२०६/२०१७, द.२९/१२/२०१७ अ वये वषय . ६९ चे लगत) 
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(ग ेका/िन-३/का व/२०५/२०१७, द. २९/१२/२०१७ अ वये वषय . ७० चे लगत ) 
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( था/उ ान/१७१/२०१७, द. /१२/२०१७ अ वये वषय . ७२ चे लगत) 
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