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

कायप का मांक – ७८ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २९/०८/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

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

२९/०८/२०१८ 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.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.राजू िमसाळ 

३. मा.अिमत राज  गावडे 

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.खानोलकर ा महेश 

१०. मा.लांडगे सा रका संतोष 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

१३. मा.बारणे अचना तानाजी 
१४. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१) मा.गावडे - अित र  आयु  (२) 

मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, मा.च हाण - शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे 
– मु य लेखापाल, मा.तुपे, मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.द ुरगुडे, 



2 
 

मा.इंदलकर, मा.झगडे - सहा यक आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट, मा.खोत – 
. सहा यक आयु , मा.पवार – .कायदा स लागार, मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, 

मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.सवणे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.कांबळे, मा.ग टुवार, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.मोरे, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.धानोरकर - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.माने – पीएमपीएमएल 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 .२०)  महानगरपािलके या पॅनेलवर चरल ऑड टर हणून घे यास मा यता देणेबाबत 

– मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव.  
वषय .२१)  गड क ले महारा ाचे हे पु तक खरेद  करणेबाबत – मा.राज  गावडे, मा.सागर 

        आंगोळकर यांचा ताव.  
वषय .२२)  मा. थायी सिमती .३००० द.२५/०७/२०१८ मधील दु तीबाबत – मा. वलास   

म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव.  
वषय .२३) थेरगाव म ये डांगेचौकात ी.छ पती िशवाजी महाराज पुत या भोवती युर स  

करणे तसेच सभोवतालचा प रसर सुशोिभकरण करणे या कामासाठ  तरतुद 
वग करण करणेबाबत.  

----------       
 
( पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मा.जुंधारे (कायकार  अिभयंता) ऑ फसर ऑफ द    
म थ, मा.पवार ( .कायदा स लागार) यांचा सेवािनवृ ी िनिम  व मा.लांडे (मु य 
लेखापाल) यांचा पदो नती ारे बदली झालेने मा. थायी सिमती या वतीने मा.सभापती, 
थायी सिमती यांचे ह ते स कार कर यात आला.) 

 
---------- 
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ठराव मांक - ३०८२      वषय मांक - ०१ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – पाणीपुरवठा   
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . पाप/ु६/का व/९१/२०१८ द.१६/०८/२०१८  
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३१/६/२०१७-१८ अ वये जलशु करण क  
येथील लॅबोरेटर कर ता रासायिनक व अणुजीव चाच या करणे कर ता रसायने पुरवणकेामी 
मे.सावंत इं ूमटस िन वदा र. .२८,००,८५९/-(अ र  र. .अ ठावीस लाख आठशे एकोणसाठ 
फ ) पे ा १०.००% जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा ०.८४% ने जादा दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,८०,९४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०८३      वषय मांक - ०२ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – नगररचना   
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/११/िचंचवड/२८९/२०१८ द.२७/०७/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या पेठ  ३०, ाथिमक शाळा  १ ची 
मागणी ािधकरणाकडे शासन अिधकार , िश ण मंडळ, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांचेकड ल द.१२/०३/२०१८ अ वये करणेत आली होती. तसेच मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरापिलका यांनी यांचे प   िश ण/सिशअ/१३६/ २०१८, द.०२/०४/२०१८ नुसार सु ा 
मागणी करणेत आली होती. यास अनुस न मु य कायकार  अिधकार , पं.िच.ंन. व. ािधकरण 
यांनी यांचे संदिभय प ानुसार  मौजे िचंचवड पेठ .३०, ाथिमक शाळा .१ हा शालेसाठ  
आर त भूखंड े  ५०३७.०० चौ.मी. हा ािधकरण सभा .२९३ मधील वषय .१२ मधील 
ठरावानुसार उपरो  शै णक भूखंडासाठ  दे याचे भूखंडाचे दर हे िनवासी दराचे ५०% या माणे 
आकारावे असे धोरण मंजूर करणेत आलेले आहे. यानुसार सदर भूखंडा या अिधमु यास 
सवलती या दराने हणजे अिधमु या या ५०% दराने अिधमू य र. .६,१७,५३,६२०/-  (अ र  
र. .सहा कोट  सतरा लाख ेप न हजार सहाशे वीस फ ) मनपा कडुन वसुल क न जागेचा 
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ताबा देणेबाबत मा यता दलेली आहे. सबब पेठ .३०, ाथिमक शाळा .१ या भूखंडाचे े फळ  

५०३७.०० चौ.मी. इतके असुन यापोट  र. .६,१७,५३,६२०/- इतके अिधमु य ािधकरणाकडे 
जमा करणे आव यक  अस याने सदरचे अिधमु य र. .६,१७,५३,६२०/- ािधकरणाकडे जमा 
कर यासाठ  तसेच यासाठ  करावया या भाडेप टपोट  येणा-या खचास (उदा. मु ांक शु क, 

न दणी शु क, वक ल फ , झेरॉ स इ.) मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३०८४      वषय मांक - ०३ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – मा यिमक िश ण   
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे  
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा य/िश/७/का व/१४५/२०१८ द.१६/०८/२०१८  

  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       ६ उदू  मा यम वदयालयासाठ  सन २०१८–२०१९ या शै णक वषाक रता नेमणूक 
केले या १८ उदू  मा यम िश कांना एक त र. .८,०००/- (अ र  र. .आठ हजार फ ) मानधन 
िमळणेकामी व यां या मानधनापोट  येणा-या अंदाजे खचास कंवा य  येणा-या खचास 
मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०८५      वषय मांक - ०४ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३०३/२०१८ द.१६/०८/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .5/2/2018-19 अ वये मनपा शासक य 

इमारतीतील ओट स मेक उदवाहक मांक 01 ते 04 ची व महानगरपािलका सभागृहासाठ  वापरात 
असले या कोने मेक उदवाहकाची 3 वषाक रता देखभाल दु ती कामी (2018-2021) मे.चैत य 
इले कल ड िस ह ल लेबर कॉ ॅ टर िन.र. .33,08,094/- (अ र  र. .तेहतीस लाख आठ 
हजार चौ-या णव फ ) पे ा 5.4% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .31,29,457/- 

पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०८६      वषय मांक - ०५ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.अचना बारणे                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर  
संदभ – मा.अित. आयु  (२) यांचे जावक .पअक/१/का व/२२०/२०१८ द.२१/०८/२०१८  

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

      पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV23/2-2017-18 अ वये पंपर  िचंचवड 
मनपा प रसरातील क, ड, इ पंपीग टेशनमधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.नरळे 
व णु वठोबा यांचेकडुन िन.र. .६३,०३,७६६/- (अ र  र. . ेस  लाख तीन हजार सातशे सहास  
फ ) पे ा -२५.५२% कमी या दराने ा  झालेली आहे. सदर ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र.  ४६,९५,०४५/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०८७      वषय मांक - ०६ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.सहा.आयु  भांडार यांचे जावक .मसाभा/ं१/का व/३१७/२०१८ द.२१/०८/२०१८  

  मा.सहा.आयु  भांडार यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे दवाखाने णालयाक रता आव यक असणारे Touch HB Machine  ४३ नग 

खरेद कामी  िस द करणेत आले या  ई-िन वदे माणे Biosense Technologies Pvt Ltd यांनी सादर 
केलेले  लघु म दर  र. .३०,१९५/- साठ   िन वदा अट .१७ नुसार थम वष गॅरंट /वॉरंट  व पुढ ल 
३ वषाक रता वाष क देखभाल व दु तीकामी १% एएमसी क रता करारनामा क न व अनामत 

र कम घेऊन येणारे र. .१२,९८,३८५/- (अ र  र. .बारा लाख अ या णव हजार तीनशे 
पं याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३०८८      वषय मांक - ०७ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े 
संदभ – मा.सहा.आयु  भांडार यांचे जावक .मसाभा/ं१/का व/३१६/२०१८ द.२१/०८/२०१८  

  व य – मनपाचे न वन भोसर  णालयाक रता आव यक असणारे High pressure   

              autoclave खरेद  करणेबाबत.  
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 वषय .७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३०८९      वषय मांक - ०८ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – डा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव –  
       मा.िश ण सिमती सभा ठराव .०८ द.१६/८/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िश ण वभागामाफत दरवष  ५ स टबर रोजी िश क दन साजरा कर यात 
येत असतो या दवशी गुणवंत िश क/ िश कांना पुर कार दला जातो याच बरोबर आदश 
शाळा पुर कार दे यात येत असतो तसेच उप थत िश क वगाला चहापान, िनमं ण प का इ. 
आ ण पा रतो षक वतरण समारंभासाठ  घे यात येणा-या हॉलचे भाडे इ.साठ  खच येत असतो 
याकामी िश क दन या लेखािशषाखाली र. .५,००,०००/-(अ र  र. .पाच लाख फ ्  ) तरतूद 
कर यात आलेली आहे. यातुन सदर खच भाग व यात येणार आहे. याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३०९०      वषय मांक - ०९ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .काशा/३/का व/५९६/२०१८ द.२१/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       प.ंिचं.मनपाकड ल वाहन द ु ती कायशाळा वभागामाफत मनपाकड ल व वध वभागाचे 
वापरात असलेली सव कारची वाहने दु ती करणेत येतात. सदरची वाहने वेगवेग या 
वभागाम ये यांचे कायालयीन कामासाठ  वापर कर त असतात याची वर त दु ती करणे 
आव यक असते. याकर ता सन २०१८ ते २०२१ या तीन वष कालावधीक रता अ गटातील 
वाहनांची दु ती करणेकामी एज सी िन त करणेकामी िन वदा सुचना .१/२०१८-१९  ई-टड रंग 
ारे िस  क न दर माग वणेत आले असून याम ये मे.युवराज मोटस – २.००% जा त अस याने 
यांना इकड ल द.१/०८/२०१८ या प ा वये दर कमी करणेबाबत प  देणेत आले होते. 
यानुसार यांनी यांचेकड ल द.१/०८/२०१८ या प ा वये महानगरपािलकेने िस  केले या 
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दरापे ा आणखीन ०.२५% दर कमी क न दलेले आहेत. उपरो  सव बाबींचा वचार करता पंपर  
िचंचवड मनपाकड ल कार/जीप इ याद  कारची वाहन दु ती कर याक रता (अ गट) लघु म 

िन वदा धारक मे.युवराज मोटस यांचे िन वदा र कमे पे ा ०.२५% कमी दर ा  झालेले आहेत. 
(तीन वषासाठ  िन.र. .१,५०,०००,००/-) सदर ा  झाले या लघु म दराचे िन वदाधारक 

मे.युवराज मोटस यांचे दर वकृत क न यांचे समवेत सन २०१८ ते २०२१ या तीन वष 
कालावधीकर ता करारनामा क न घेवून कामे क न घेणेस व याकामी येणारे र. .१,५०,०००,००/- 
(अ र  र. .एक कोट  प नास लाख फ ) खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३०९१      वषय मांक - १० 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – लेखा 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर   
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/९६७३/२०१८ द.२४/०८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       आरो य वै क य अिधकार  यांनी द.०८/०८/२०१८ चे तावा वये ध वंतर  वा थय योजना 
लेखािशषावर र. .१५ कोट  तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे व लं बत बले वर त 
अदायगी बाबत वाढ व तरतुद ची  मागणी केलेली आहे. वभागाची तातड ने बले अदा करावयाची 
बाब वचारात घेता सन २०१७-१८ अखेर सुमारे र. .७२५ कोट  िश लक रा हले अस याची 
श यता आहे. यापूव  अखच त र. .५०० कोट  वतर त कर यात आलेले आहेत. वाष क लेखे अंितम 
हायचे अस याने उवर त र कम िनधार त करता येत नसली तर  सुमारे र. .२२५ कोट  िश लक  

राह याची श यता    आहे. यानुषंगाने भाग/ मु यालयातील भांडवली/ महसुली/ वशेष योजना प 
अंदाजप क यातनू र. .२,११,५६,८३,१००/- वग करण करणेबाबतचे वषयप  
लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/०६/२०१८ अ वये मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेचे 

मा यतेकामी सादर कर यात आलेले होते. मा. थायी सिमती सभा ठराव .२८२४ द.१९/०६/२०१८  

व मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ द.२०/०७/२०१८ अ वये मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ 
द.२२/०६/२०१८ मधील तावात नमुद केले माणे अनु मांक ५,६,७ ची कामे वगळुन ठराव मंजुर 
करणेत आलेला आहे. अनु मांक ५,६,७  र. .९ कोट  आहे. र. .९  कोट  पैक  र. .३ कोट  िश लक 

आहे. सदरची िश लक र कम .३ कोट  ध वंतर  वा थय योजना कर ता वग करण क न वाढ व 
देणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०९२      वषय मांक - ११ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर  
संदभ – मा.अित. आयु  (१) यांचे जावक . वमुका/५/का व/१०/२०१८ द.२३/०८/२०१८  

  मा.अित. आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .20/2/2017-18 अ वये भाग .26 मोहननगर 
भागातील चौकात व आव यक या ठकाणी CCTV बस वणेकामी मे. फिन स इं ा स 
िन.र. .89,70,897/- (अ र  र. . एकोणन वद लाख स र हजार आठशे स या णव फ ) पे ा 
3.5% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .86,56,916/- पयत काम क न घेणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०९३      वषय मांक - १२ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/९/२०१८ द.२३/०८/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .20/4/2017-18 अ वये अ भाग काय े ातील 
िनगड  ािधकरण उप वभागामधील आव यक चौकाम ये सावजिनक सुर ेततेक रता CCTV 

बस वणे व िनयं क पोिलस ठाणे कडे जोडणेकामी मे. फिन स इं ा चस िन.र. .41,89,120/- 

(अ र  र. .एकेचाळ स लाख एकोणन वद हजार एकशे वीस फ ) पे ा 3.6% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .40,38,312/-  पयत काम क न घेणेस  या अट स अिधन 

राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३०९४      वषय मांक - १३ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/५७०/२०१८ द.२४/०८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे िश ण मंडळ कायालयाकड ल ाथिमक शाळांसाठ  ी िसटर खुच  खरेद कामी 
क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus व न BID Upload क न खरेद  करणेस 
मा यता दलेनुसार बड नंबर GEM/2018/B/44098 मे रेखा इं जिनअर ंग व स हे लघु म (L1) 

यांचे ी िसटर खुच  साठ  ती नग र. .14,409/- माणे 303 नगासाठ  एकुण र. .43,65,927/- 

(अ र  र. . ेचाळ स लाख पास  हजार नऊशे स ावीस फ ) चे खचास मा यता व यांचेबरोबर 
करारनामा क न खरेद स मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०९५      वषय मांक - १४ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड  
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१३८/२०१८ द.१८/०८/२०१८  

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

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे जुलै २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१३८/२०१८ द.१८.०८.२०१८ अ वये पाठ वलेला अहवालाचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३०९६      वषय मांक - १५ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/८३०/२०१८ द.२४/०८/२०१८  

  मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  

       नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
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वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०९७      वषय मांक - १६ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – थाप य 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/२७९/२०१८ द.२४/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/०२/२०१७-१८ मधील काम .१  अ वये, 

पंपळे िनलख  येथील बाणेर पुलाजवळ ल मोकळया जागेत उ ान  वकिसत करणेकामी 
मे.बी. ह .जी इं डया िनवीदा र. .३,८४,१९,१६०/- (अ र  र. .तीन कोट  चौ-याऐंशी लाख एकोणीस 
हजार एकशे साठ फ ) पे ा ०५.८९% जा त या ठेकेदाराकडून   िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,०६,८२,०४९/- 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 देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३०९८      वषय मांक - १७ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – थाप य उ ान 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/२७१/२०१८ द.२३/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (०१ ते ०८) 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 
केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०९९      वषय मांक - १८ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर   
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/४/का व/४००/२०१८ द.२४/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ 
मा यिमक व ालयातील तसेच औ ोिगक िश ण क  (मुलांचे), मोरवाड , औ ोिगक िश ण 
क  मुलीं या, कासारवाड  मधील व ा याना द.१५ ऑग ट २०१८ वातं य दना िनिम  

व ा याना खाऊ हणून टािनया गुड डे रच बटर ६६ ँम ब क टे पुरवठा करणेकामी 
नामांक त कपंनी टािनया इंड ज िलिम. बगलोर या उ पाद त कंपनीचे पंपर  िचंचवड मधील 
अिधकृत व े ते मे.भ  एंटर ायजेस, िशवतेजनगर, िचंचवड टेशन, पुणे – १९ यांचे कडून 
करारनामा न करता, सरळ थेट प दतीने खरेद  केले अस याने ित नग ९.०९ दर या माण ेएकुण 
९,३९२ व ा याचे एकूण र. .८५,३७३/- (अ र  र. .पं याऐंशी हजार तीनशे याह र फ ) 
खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३१००      वषय मांक - १९ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जावक . वमुका/४/का व/२२१/२०१८ द.२४/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .2/1-2018-19 अ वये मौजे भोसर  कासारवाड  
येथील आर ण मांक 13 म ये  वकिसत करणेकामी ( व ुत वषयक कामे) मे इले ो 
मॅकेिन स िन.र. .1,86,46,454/- (अ र  र. . एक कोट  शहाऐंशी लाख शेहचाळ स हजार चारशे 
चौप न फ ) पे ा 11.7% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,64,64,819/-  पयत 
काम क न घेणेस  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - ३१०१      वषय मांक - २० 
दनांक – २९/०८/२०१८           
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव -  
  महानगरपािलके या व वध इमारती, पूल क प इ याद चे चरल ऑड ट करणेसाठ  
ी.आत करे कौशल कसन यांना महानगरपािलके या पॅनलवर चरल ऑड टर हणून घे यास 

व आव यकतेनुसार यांना चरल ऑड टची कामे दे यास तसेच याबाबत यांना िनयमानुसार 
फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.       

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

 
ठराव मांक - ३१०२      वषय मांक - २१ 
दनांक – २९/०८/२०१८             
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव -  
पंपर  िचंचवड शहरातील नाग रक तसेच व ाथ  यांना महारा ातील गड क ले यांची 

मा हती िमळावी याक रता द ुगमहष  ी. मोद मांडे यांचे गड क ले महारा ाचे हे पु तक पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सव वाचनालये/ ंथालये तसेच मनपा मा यिमक शाळांक रता 

येक  दोन पु तके मराठ देशा फाऊंडेशन, वाकड, पुणे यांचेकडुन खरेद  करणेस व याकर ता 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच याबाबत आव यक ती सव कायवाह  संबंिधत 
वभागांनी करणेत यावी असे िनदश देणेत येत आहे.  
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३१०३      वषय मांक - २२ 
दनांक – २९/०८/२०१८             
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव -  
       मा. थायी सिमती ठराव .३००० द.२५/०७/२०१८ म ये खालील माणे दु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत वषयातील काय म हा द.२३/०४/२०१८ ऐवजी 
२३/०७/२०१८ रोजी झाला अस यामुळे " द.२३/०४/२०१८" हा मजकूर वगळून याऐवजी 
" द.२३/०७/२०१८" असा मजकूर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३१०४      वषय मांक - २३ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वभाग - लेखा   
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९८४७/२०१८ द.२९/०८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       शहर अिभयंता,  "ग े य" कायालय थाप य यांनी द.४/०८/२०१८ चे तावा वये 
“थेरगाव म ये डांगे   चौकात ी.छ पती िशवाजी महाराज पुतळया भोवती  युर स करणे तसेच 
सभोवतालचा प रसर सुशोिभकरण करण”े या कामास मा. थायी सिमतीने र. .३,४८,१३,४४७/- 
इतका सुधार त खचास मा यता िमळाली आहे.  सदरचे कामास सन २०१८-१९ चे अंदाजप काम ये 
र. .१५,००,०००/- इतक  तरतुद असुन सदरचे उवर त काम पुण करणेसाठ  र. .१,१५,००,०००/- 
इत या तरतुद ची आव यकता आहे.  सदर कामास मा.आयु  यांचे मंजुर तावा वये 
द.३०/१०/२०१८ पयत मुदत वाढ मंजुर कर यात आली आहे.   सदरचे  काम वाढ व मुदतीम ये 
पुण करणेत येणार  असुन यास अंदाजप कातील उपल ध असलेली र. .१५,००,०००/- इतक  
तरतुद कमी पडणार आहे. तर  तावात नमूद माणे र. .१,००,००,०००/-  (अ र  र. . एक 
कोट  फ ) वग करण करणेस मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

            (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
 
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/१०३९/२०१८ 

दनांक -  ३०/०८/२०१८   
 
 
 

                                                         
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                            
                                                          नगरसिचव   

                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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                             ( . था/उ ान/का व/२७१/२०१८ द.२३/८/२०१८ वषय .१७ चे लगत) 

 


