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

कायप का मांक - १५ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक–२८/०६/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२८/०६/२०१७ 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.माधरु  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.हषल म छं  ढोरे 
७) मा.कुटे िनमला संजय 
८) मा.कोमल दपक मेवानी 
९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१३) मा.राजू िमसाळ 
१४) मा.अिमत राज  गावडे 
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
            यािशवाय मा.अ युत हांगे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.गावडे-सहआयु ,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.खोत-सहा यक आयु , 
मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान 
अिधकार ,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.घुबे,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे, 
मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.गायकवाड,मा.भोसले, 
मा.मोरे-कायकार  अिभयंता,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार ,मा.बुरसे-मु य अिभयंता पीएमपीएमएल, 
मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
 
 
वषय मांक २०) मा. थायी सिमती सभा ठ. .४६३ म ये दु ती करणेबाबत – मा.माधुर  

कुलकण , मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
वषय मांक २१) पांजरपोळ न वन टाक  ते च पाणी वसाहत मु य जलवा हनी 

टाकणेबाबत... 
वषय मांक २२) . .३० मधील काह  व छतागृहांचे काम मे.बी.एस.एम. एंटर ायजेस यांना 

देणेबाबत – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव.... 
वषय मांक २३) ठ. .१९०८३ म ये दु ती करणेबाबत - मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  

कुलकण  यांचा ताव.... 
वषय मांक २४) मनपाचे व वध वभाग व मा.पदािधकार  यांना आव यक िनमं णप का, 

लेटरहेड व पाक टे छपाई करणेबाबत...  
----------- 

 
िनणय- १) पी.जी. पोटलवर दाखल झाले या त ार संदभातील पुरावे त ारदाराने ावेत. 

शासनाकडून यो य ती कायवाह  झालीच पा हजे. कोणाला पा ठशी घालू नये. 
 २)  ३१ माच नंतर बील दले नाह  कंवा बील वकारले नाह  हणून त ारदार कायदाबा  

काम करायला सांगत असतील, काय ाचे उ लंघन कर यासाठ  दबावतं  वापरत असतील 
तर महापािलके या वतीने संबंिधत त ारदारावर फौजदार  दाखल करावी.   

 ३) थायी सिमतीचे आदेश आहेत क , लांडे साहेब असोत कंवा जे कोणी असतील या 
सग यांवर, ते दोषी आढळले तर यां यावर शंभर ट के गु हा दाखल झालाच पा हजे. परंतू 
जर अशा कारे खो या त ार  दाखल के या जात असतील कंवा एखादा अिधकार  काय ाचे 
पालन करत असताना तो काय ाचे पालन का करतो हणून शहरातील एखादा नागर क या 
अिधका-यावर आरोप करत असेल, यातून महापािलकेची बदनामी होत असेलतर यापुढे 
महापािलकेने काळजी घेऊन अशा लोकांवर फौजदार  दाखल झाली पा हजे.    
४) जो कायदा आहे, िनयम आहेत, याचे पालन हे महापािलका करणारच आहे. 
या याआड जाऊन जर कोणी अशा कारचे आरोप करत असतीलतर ते खपवून घेतले 

जाणार नाह त. संबंधीत य स बोलवून यावे. याने केले या त ार ची शहािनशा करावी. 
दोषी आढळ यास शंभर ट के कारवाई कर यात यावी. नसेलतर फौजदार  दाखल करावी. 
देशा या पंत धानांची अशा कारे कोणी फसवणूक करत असेलतर याला माफ  देणे यो य 
नाह . अ यथा िनयमानुसार काम करायला कोणी धजावणार नाह .  

---------- 
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ठराव मांक – ५५७      वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/२/का व/३५७/२०१७ द.९/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय माची भावीपणे 
अंमलबजावणी करणेकामी आव यक लागणा-या ३ ते ५ वषा या आतील टु र ट परिमट ( पवळे 
नंबर लेट) असले या ११ टाटा सुमो अथवा त सम वाहने (६+१) भाडेत वावर घे याबाबत िन वदा 
ं .१५/२०१५-२०१६ मधील लघु म िन वदाधारक ओम एंटर ायजेस यांचे ा  दर ितवाहन ित दन 

६० कमीसाठ  र. .१५००/- माणे व पुढ ल ६० कमीसाठ  ८.५० दर या माणे मा यता घे यात 
आली आहे.  भोसर  णालया या अंतगत मोशी, च-होली क रता १ वाहन व तालेरा णालया या 
अंतगत पुनावळे व कवळे दवाखा यासाठ  १ वाहन असे एकुण वाढ व २ वाहनाक रता १६ 
म ह यासाठ  िन वदेतील लघु म दरानुसार वाढ व गा यांसाठ  र. .१२,००,०००/- (अ र  र. .बारा 
लाख फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  
िनणय- मा.तुपे,सहशहर अिभयंता यांनी पुढ ल वेळ  सभेस येताना, अिधकार  वापरत असले या 

एकूण गा यांची सं या, कती गा या डझेलवर चालतात, कती गा या पे ोलवर चालतात, 
यापोट  कती र कम खच होते, याची वभागवार मा हती घेऊन यावी. येक वभागाने 
सदर मा हती सादर करावी.  

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

ठराव मांक – ५५८      वषय मांक – २ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२४२/२०१७ द.१८/५/२०१७ 
वषय - सन २०१५-१६ मिधल उव रत संचलनतूट र कम अदा करणबेाबत... 

वषय मांक २ चा वचार द.१२/७/२०१७ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५५९      वषय मांक – ३ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
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 ३ चा वचार द.१२/७/२०१७ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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िनणय- १) द.१४.६.२०१७ रोजी झाले या थायी सभेम ये पीएमपीएमएल या कामकाजाबाबत  

 थायी सिमतीने जे  वचारले होते, याची मा हती द.२८.६.२०१७ चे सभेचे वेळ    

 सादर करणेबाबत  थायी सिमतीकडून पीएमपीएमएल या अिधका-यांना सूचना दे यात   

 आ या हो या. परंतू सह यव थापक य संचालक हे आज सभेत उप थत रा हले  

 नाह त, याचा थायी सिमती कडक श दांत िनषेध करते.  

२) थायी सिमतीने मांडले या ांची उ रे ह  पीएमपीएमएल या स म अिधका-यांकडूनच   

   िमळणे अपे त आहे. यापढेु पीएमपीएमएलने थायी सिमती सभेस उप थत  

   राहणेक रता स म अिधका-यांनाच पाठवावे. अ य अिधका-यांनी सभेस उप थत राहू  
   नये. महापािलके या १२८ नगरसेवकां या वॉडमधील हा वषय आहे. नगरसद यां या   

   भावना खूप ती  आहेत. नागर कांशी संबिंधत वषय आहे. सं वधानाने घालून दले या   

   िनयमांनुसारच इथे कामकाज होणार आहे. यामुळे आज सभेस उप थत असले या  

   अिधका-यांनी मु य यव थापक य संचालक यानंा थायी सिमतीने केलेले  

   आदेश/सूचना अवगत क न ा यात.  

३) सह यव थापक य संचालक यांना थायी सिमतीकडून कडक श दांत सूचना आहेत क ,   

   अशा कारे अवहेलना कर यात येऊ नये. थायी सिमतीचा आदेश अिधका-यांनी डावलला  

   आहे. इथून पुढे पीएमपीएमएलने कोण याह  कारचा हलगज पणा क  नये.  

   वषय मांक २ आ ण ३ हे द.१२.०७.२०१७ चे सभेपयत तहकूब करणेत येत आहेत.  

---------- 
ठराव मांक – ५६०      वषय मांक – ४ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – द ता व िनयं ण क  
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  
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,  
पुण ेयांचेकडून घेणेबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ५६१      वषय मांक – ५ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/६१८/२०१७ द.१५/६/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

क े ीय काय े ातील पावसाळ  गटस चबस खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला 
गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेकामी िन वदा नोट स 
.३/२०१७-२०१८ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक  मे अ णासाहेब मगर वयंरोजगार सेवा 

सहकार  सं था यांनी ८.५% कमी दराने काम कर यास मा यता दश वलेली आहे. या ठेकेदाराची 
िन वदा र कमे या र. .७,१३,०००/- (अ र  र. .सात लाख तेरा हजार फ ) पे ा ८.५% कमी या  
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दराने आलेली िन वदा सवात कमी दरांची अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी 
द.१५/०६/२०१७ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मे अ णासाहेब मगर 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांचेकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५२,३९५/- पयत काम 

क न घेणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५६२      वषय मांक – ६ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/६२०/२०१७ द.१५/६/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

क े ीय काय े ातील नाले खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा 
वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेकामी िन वदा नोट स .१/२०१७-२०१८ 
साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक  ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांनी १०% कमी दराने 
काम कर यास मा यता दश वलेली आहे. या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या र. .९,९९,६९७/- 
(अ र  र. . नऊ लाख न या णव हजार सहाशे स या नव फ ) पे ा १०% कमी या दराने आलेली 
िन वदा सवात कमी दरांची अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.०७/०६/२०१७ 
रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था 
यांचेकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,९९,७२७/-(अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार सातशे 
स ावीस फ ) पयत काम क न घेणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५६३      वषय मांक – ७ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – थािनक सं था कर 
सचूक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . थासंक/३/का व/६२/२०१७ द.१७/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

थािनक सं था कर वभागासाठ  मनपा कामकाजा तव उपल ध क न देणेत 
आलेले थािनक  सं था कर वभागा या वापरातील म.न.पा. वाहन  MH-१४   AE- ८१६४ (टाटा 
सुमो) कर ता 185/85 R16 LT CZAR H/TI 105 set  या साईजचे पाच नग न वन टायस-टयुब मे.सीएट 
िल. उ पाद त कंपनी  गणराज एंटर ायजेस िचंबळ  फाटा कु ळ  खेड यांचेकडून थेट प दतीने 
करारनामा न करता खरेद  करणेस व याकामी  येणा-या अगावू एकूण र. .२३,२६८/-(अ र  
र. .तेवीस हजार दोनशे अडुस   फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५६४      वषय मांक – ८ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/का व/४६/१७ द.१५/६/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते २) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार 
भाववाढ देय अस यास 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 ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५६५      वषय मांक – ९ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६५/१७ द.१९/६/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/०९/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ म ये 
जे  नाग रकांसाठ  व वध सु वधा पुर वणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. .१३,६८,८५६/- 
(अ र  र. .तेरा लाख अडुस  हजार आठशे छ पन पये फ ) पे ा १०.०२% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१२,९३,२८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५६६    वषय मांक – १० 
दनांक – २८/०६/२०१७   वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै कय)  
सूचक – मा.हषल ढोरे    अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/का व/४/११४/२०१७ द.१७/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. सटर मे. बी एलकेअर 
यांना द.९/५/२०११ पासून ५ वष कालावधीसाठ  CGHS या (-)२७%  दराने without contrast व with 

contrast MRI क न देणेकामी करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत करणेत आले होते. सदर 
करारना याची मुदत संपत आली असलेने तसेच नवीन जादा मतेचे MRI मिशन िन वदा ये ारे 
खरेद  करणेकामी लागणारा कालावधी वचारात घेता मे. बी एलकेअर यांना द.०८/०२/२०१७ पासून  
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कमान नऊ म हने कालावधीसाठ  ( द.०८.११.२०१७ पयत) पूव या करारना यास अिधन राहून 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५६७      वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५३१/२०१७ द.२०/६/२०१७ 

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

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

ठराव मांक – ५६८      वषय मांक – १२ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२१५/१७ द.२२/६/२०१७ 
वषय - वॉड .२४ (नवीन . .२९) इं ायणीनगर से.नं.१ महारा  कॉलनी शेजार  मोकळा भुखंड  

 .३ म ये पोह याचा तलाव बांधणेबाबत... 
वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५६९      वषय मांक – १३ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२१६/१७ द.२२/६/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य  वभागाकड ल िन.नो. .३८/८/१६-१७ भाग .४३ जजामाता 
हॉ पीटल येथील व वध म.न.पा. शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना इमारतीची 
रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.एल.एन.एंटर ायजेस िन.र. .१४,००,१४१/- 
(अ र  र. .चौदा लाख एकशे ए केचाळ स फ ) पे ा ६.९०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१३,०३,५३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ५७०      वषय मांक – १४ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इम/का व/२१७/१७ द.२२/६/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२६/१६-१७ भाग .३० च पाणी वसाहत 
म ये ठक ठकाणी खड मु म प तीने र यांची सुधारणा करणेकामी मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट 
िन.र. .१०,५०,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस फ ) पे ा २७.७२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,५९,२४४/- 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 ाटकालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५७१      वषय मांक – १५ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२१८/१७ द.२२/६/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य  वभागाकड ल िन.नो. .३८/४४/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव 
येथील व वध आर णे वकसीत करणे व िसमािभंत बांधणेकामी  मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
िन.र. .७,००,१२०/- (अ र  र. .सात लाख एकशे वीस फ ) पे ा १२.५०% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,१२,६०५/- 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 म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५७२     वषय मांक – १६ 
दनांक – २८/०६/२०१७    वभाग – पाणीपुरवठा व जलिनःसारण 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु५/का व/५१९/२०१७ द.१७/०६/२०१७ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

जलिन:सारण  वभागातील कायकार  अिभयंता (क, इ, फ  े ीय कायालय) ी भोसले यांचे 
कायालयीन वापरात असलेले वाहन .MH-14/P-4412 (AMBESSEDOR ) या वाहनाचे टायर ( यूब 
स हत) मा.आयु  सो. यांचेकड ल मा य ताव -पापु/५/कावी/४२९/२०१६  द 
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१९/१२/२०१६नुसार चार नग  टायर ( यूब स हत) मे.एम.आर.एफ.टायस खडक  यांचेकडून 
खरेद  करणेत आलेले आहेत . याक रता आगाऊ र कम धनादेश .१०६०६९ द.२६/१२/२०१६ 
र कम पये  ११,६८४/- अदा करणेत आलेले आहेत. सदर ल फमकडून द.९/०३/२०१५ रोजी  
नवीन टायर वाहनाला बसवून दे यात आले असून  TAX INVOICE NO. 429392012 द .२१/०१/२०१७ 
अ वये र कम पये ११,६८७/- (अ र  र. .अकरा हजार सहाशे स याऐंशी फ ) चे बल देणेत 
आलेले अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५७३      वषय मांक – १७ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/११/का व/२१३/१७ द.२२/०६/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मे. ो बट  सॉ ट ा.िल. पुणे यांना संगणक णालींचे कामकाज देणेपुव  वकिसत करणेत 
आले या व यांची देखभाल दु ती मे. ो बट  सॉ ट ा.िल. पुणे व मे. या टेक सो युश स पुणे 
यांचे माफत सु  असले या Assets & Works Management व e-Tendering System या दोन 
संगणक णालींचा देखभाल दु तीचा कालावधी द. ३०/०९/२०१६ रोजी पुण झालेला अस याने १ 
वष कालाविध कर ता  मनु यबळ उपल ध करणेचे कामकाज मे. ो बट  सॉ ट ा.िल. पुणे, यांना 
करारनामा क न दे यास व याकर ता येणा-या र. .८,८८,३००/- (अ र  र. .आठ लाख अ याऐंशी 
हजार तीनशे फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५७४      वषय मांक – १८ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – शासन 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/४४३/२०१७ द.२२/०६/२०१७ 
वषय- मा. थायी सिमती ठराव मांक ३६६, दनांक ११/०५/२०१७ नुसार ी.पारधे व नल  

वजय, िल पक यां या अ पल अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर कर याबाबत...                                                            
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

िनणय – १) ी.पारधे व नल वजय या कमचा-यास वीपर पदावर जू क न यावे. शासनाने  
    या वषयासंदभातील सव कायदेशीर तरतूद  तपासा यात.   

 २) नोकर  िश तीत केली पाह जे. कोणीह  चुकले तर  याला पाठ शी घातले जाणार नाह .  
    परंतू कायदेशीर बाबी तपासून पुढ ल थायी सिमती सभे या कायप केवर हा वषय  

    पु हा येऊ ावा. तोपयत हा वषय तहकूब करणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक – ५७५      वषय मांक – १९ 
दनांक – २८/०६/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
संदभ:- मा.माधुर  कुलकण , मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती सभा ठराव .४६३, वषय .२८, द.३१/०५/२०१७ म ये “मे.युिनक 
ेडस” हा मजकूर वगळून याऐवजी “मे.एच.सी.लुंकड” अशी दु ती क न िमळणेस मा यता देणेत  

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५७६      वषय मांक – २० 
दनांक – २८/०६/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा. माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे ,मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 भाग .३० मधील काह  व छतागृहांचे काम मागील सं था यंकटे रा वयंरोजगार 
सं था यांनी बंद केलेले आहे. तर  दैनं दन कामाची गरज, आरो या या सम या येऊ नयेत हणून 
इतर यो य सं थेस काम दे यात यावे ऐवजी मे.बी.एस.एम.एंटर ायजेस यांना कामकाज दे यात 
मा यता देणेत येत आहे. सदरचे कामकाज यंकटे र वयरंोजगार या सं थेने कामकाज बंद 
केले या तारखेपासून पुवल ी भावाने दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ५७७      वषय मांक – २१ 
दनांक – २८/०६/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा. माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे ,मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक १९०८३ द.७/१२/२०१६ म ये “तसेच यानंतर ३१ 
ऑग ट २०१६ पयत अपा तेचे पुतता क न पा  ठरणा-या लाभा याना अथसहा य देणेकामी        
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.”  या वा यरचनेत ३१ ऑग ट २०१६ ऐवजी ३१ ऑग ट 
२०१७ अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५७८      वषय मांक – २२ 
दनांक – २८/०६/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा. माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/३८४/२०१७ द.२३/६/२०१७ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मा.स माननीय सद य यांनी उपसूचने ारे थायी सिमती सभा ठराव .१६८७९ 
द.९/८/२०१६ नुसार मे.अमृत मु णालय यांचे ०६ बाबी नुसार सन २०१६-१७ या व ीय वषासाठ  
माच २०१७ पयत छपाई करणेस व याकामी एकुण र. .१३,००,०००/- पयत या येणा-या जादा 
खचास व ठरावास मा यता देणेत आलेली आहे. या अनुषंगाने मनपा या व वध वभागासाठ  व 
मा.पदािधकार  यांना आव यक िनमं णप का, लेटरहेड व पाक टे छपाई सा ह य खरेद कामी 
ई.िन.स.ु .४१/२०१४-१५ अ वये मंजुर लघु म िन वदाकार मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांना 
व वध वभागा या मागणीनुसार छपाई सा ह य छपाई क न पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला आहे. सदर माणे केले या कायवाह स व छपाईकामी आले या एकुण 
र. .१०,८१,३००/- (अ र  र. .दहा लाख ए याऐंशी हजार तीनशे फ ) या खचाची मा हती 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

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/५१/२०१७ 

दनांक - ०६/०७/२०१७                   
                                                                            

                                       
नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८                                    

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


