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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – ४८ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – १४/०२/२०१८            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक १४/०२/२०१८ 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.मंुढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे 
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

           यािशवाय मा.आ ीकर- .अित र  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.लांडे-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.पठाण-सहशहर 
अिभयंता,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.झगडे, 
मा.राऊत-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 ण मंडळ), 
मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.च हाण,मा.लडकत,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.मोरे,मा.घुबे-
कायकार  अिभयंता,मा.आगळे- शासन 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 २७) सन २०१७-१८ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.ल मण उंडे, 
मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 

-------- 
( पंपर  िचंचवड शहरातील पंपळे गुरव येथील र हवासी कॅिमला सूयनारायण पटनाईक या मितमंद 
गटातील मुलीने आंतररा ीय विमंग चॅ पयनशीप पटकावली अस यामुळे मा. थायी सिमती या 
वतीने मा.सभापती, थायी सिमती यांचे ह ते पु पगु छ देऊन स कार कर यात आला.) 

-------- 
अ)   दनांक २४/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४५) चा सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.. 
 

आ)   दनांक ३१/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४६) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.. 

-------- 
ठराव मांक –२१८५      वषय मांक – १ 
दनांक – १४/०२/२०१८       
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ– १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव -  
२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ९२  
दनांक २९/०१/२०१८ अ वये, 
कृ णानगर पोलीस वसाहत या ठकाणी असलेली यायामशाळा कृ णानगर लाईन बॉईज 

िम  मंडळास ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच या वषयाशी संबंिधत वभागाचे अिधका-
यांनी कृ णानगर पोलीस वसाहत या ठकाणी असलेली यायामशाळा प हली कोणाला 
चालवायला दली होती का याची खा ी क न यावी. ह  यायामशाळा चालवायला दली 
असेलतर तसा कायदा वभागाचा अिभ ाय घेऊन शासनाने िनयमास अिधन राहून कायवाह  
कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

-------- 
ठराव मांक – २१८६      वषय मांक – २ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – शासन  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/८०/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

वषय- मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९६१, ९६२, ९६० व ९५९ नुसार अनु मे ी.थोरात  
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कैलास गेणुभाऊ, कायकार  अिभयंता ( व), ी.धुमाळ दलीप ीरंग, उपअिभयंता 
( व), ी.मांढरे वासूदेव महादेव, किन  अिभयंता ( व) व ी.अवसरे वासुदेव तुकाराम, 

किन  अिभयंता ( व) यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल अवलोकन 
करणेबाबत...  

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

---------- 
िनणय – शा.अिधकार  ( शासन) यांना सूचना आहे क , यांनी हा वषय यव थत समजून  

  सांगावा. हा वषय तहकूब करणेत येत आहे.  
---------- 

ठराव मांक – २१८७      वषय मांक – ३ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/०८/२०१८ द.१/२/२०१८ 

वषय- शहरातून वाहणा-या पवना नद या वाहातील अडथळा काढून टाकणेसाठ  आव यक  

कामे करणे या कामास सुधा रत मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –२१८८      वषय मांक – ४ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/३/का व/३७/२०१८ द.२/२/२०१८ 

वषय - पंपर  िचंचवड शहरात पयावरण जागृती वषयक बोड बस वणेबाबत... 
मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .४ 

कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय – वषयप  मागे घेणेस परवानगी देणेत येत आहे. दु तीसह वषय फेरसादर करावा.  

---------- 
ठराव मांक –२१८९     वषय मांक – ५ 
दनांक – १४/०२/२०१८    वभाग – ग े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग /ेका व/२५९/२०१८ द.१/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
भाग .२१ पंपर  वाघेरे येथील भैरवनाथ मं दर ह  इमारत अंदाजे सन १९७९ साली 

पंपर  िचंचवड नगरपािलकेतफ बांधणेत आलेली आहे. सदर इमारत ह ३० वषापे ा जा त 
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जुनी अस याने सदरची इमारत पाडून “ भाग .२१ पंपर  वाघेरे गावातील भैरवनाथ मं दर 
येथे बहुउ ेशीय इमारत बांधण”े या कामाक रता इमारतीचे आराखडे सादर करणे, अंदाजप क 
तयार करणे, अंदाजप कातील ता वत कामे करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे बन वणे, बांधकाम 

परवानगी घेण,े व िन वदा पुव कायवाह  पयत सव कामे करणे यासाठ  आ कटे ट नेमणूक 
करणे आव यक आहे. याकर ता मनपा आ कटे ट पॅनल वर ल मे.एस.के.असोिसएटस 
( ी.दयानंद कािशनाथ िशंदे) यांची नेमणूक करणेत यावी व सदर क पाकर ता यांना 
मनपाचे चिलत दरानुसार वा तु वशारदासाठ  िन वदा पुव कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या 
१.२५% (सव करास हत) व िन वदा प ात कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या ०.७५% (सव 
करास हत) अशा कारे एकूण २.००% (सव करास हत) फ  अदायगी करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –२१९०      वषय मांक – ६ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/लेखा/९/का व/९०/२०१८ द.३/२/२०१८ 

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

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

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

ठराव मांक –२१९१      वषय मांक – ७ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१-अ/का व/७११/१८ द.३/२/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ते३) 

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 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१९२     वषय मांक – ८ 
दनांक – १४/०२/२०१८    वभाग – क े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .िन/क/का व/११६/२०१८ द.५/२/२०१८ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २९) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  अिधन राहून सबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१९३      वषय मांक – ९ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजु िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१९३/२०१८ द.८/२/२०१८ 

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या 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 –२१९४      वषय मांक – १० 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१०६/२०१८ द.६/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय ेञातील ३६ मशानभूमी/दफनभूमीम ये दररोज 

तीन पा यांम ये (िश टम ये) १२६ सुर ा काळजीवाहक पुर वणे याकामासाठ  कमान वेतन 
दराने एकूण १२६ सुर ा काळजीवाहक नेमणेची २ वष कालावधीची िन वदा नोट स 
.४/२०१७-१८ िस द क न िन वदा माग व यात आली होती. यासाठ  ा  २ िन वदाधारक 

पाञ ठरले असून यांनी सादर केलेले दर खालील माणे – 
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अ. . 

मशानभूमी 
/ 

दफनभूमींची 
सं या 

ा  
िन वदाधारकांचे 

नाव 

अंदाजपञक य 
र. . 

कमान वेतन दर 

“अ”नुसार 

अंदाजपञक य 
र. . १०%सेवा 
शु क ब नुसार 

एकूण िन वदा 
र. . 

ा  
झालेले 
लघु म 
दर 

सेवा शु क 
रकमेवर ल 
ट केवार  

१. ३६ 

र क 
िस यु रट  

स हसेस अँ ड 
िस ट म 
ा.िल. 

३,२९,०२,१४८/- ३२,९०,२०३/- ३,६१,९२,३५१/- ०.०१ ९९.९९% 

२. ३६ 

सैिनक 
इंटैिलजै स 

अँ ड 
िस यु रट  

ा.िल. 

३,२९,०२,१४८/- ३२,९०,२०३/- ३,६१,९२,३५१/- ०.०१ ९९.९९% 

सदर कामाची िन वदा १२६ सुर ा काळजीवाहक पुर वणेची आहे. तथा प िन वदेसाठ  र क 
िस यु रट  स हसेस अँ ड िस ट म ा.िल. व सैिनक इंटैिलजै स अँ ड िस यु रट  ा.िल. यांनी 
सेवाशु क रकमे या ०.०१ पैसे दर सादर केलेला आहे. तो सेवा शु क रकमे या ९९.९९ ट के 
कमी दर सादर केलेले आहेत. सदरचे दर वीकृतीस मा. आयु  यांनी द.११/०१/२०१८ रोजी 
मा यता दलेली आहे. यासाठ  दो ह ं िन वदाधारकांनी समान दर सादर के याने शासक य 

कामकाजा या ीने सदर या िन वदेचे कामकाज हे दोघांम ये समान वाटप क न एकूण ३६ 
मशानभूमी / दफनभूमी येथे १२६ सुर ा काळजीवाहक पुर वणेच े कामकाजामधील १) १८ 
मशानभूमी / दफनभूमी येथे ६३ सुर ा काळजीवाहक पुर वणेचे कामकाज र क िस यु रट  

स हसेस अँ ड िस ट म ा.िल. २) १८ मशानभूमी / दफनभूमी येथे ६३ सुर ा काळजीवाहक 
पुर वणेचे कामकाज सैिनक इंटैिलजै स अँ ड िस यु रट  ा.िल. यांनी सेवा शु क रकमेवर 
र. .०.०१ पैसे (L1) सादर केले या लघु म दरानुसार देवून दो ह ं सं थांना कामाच ेसमान वाटप 
क न यांचेकडून उपरो  नमूद सुर ा काळजीवाहक २ वष कालावधीसाठ  पुर वणेकामी ठेकेदार 
हणून नेमणूक करणे, याकामी यां याशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचा 

आदेश देणे तसेच सदर सुर ा काळजीवाहकांना कमान वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य 
शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर सुर ा काळजीवाहक यांची िनयिमतपणे 
बायोमे क हजेर  न द व यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- १) स मा.सद या मा.आशा धायगुडे-शडगे यांनी या सूचना केले या आहेत,  
याची पूणपणे अंमलबजावणी करावी.  
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२) संबंिधत वभागाचे अिधका-यांनी शहरातील मशानभूमी/दफनभूमी  यां याकडे 

जातीने ल  ावे. पास दे यासाठ  आ ण िस युर ट साठ  महापािलकेची माणसे 
असली पाह जेत. मशानभूमी/दफनभूमींम ये साफसफाईसाठ  माणसे दलेली 
आहेत. यामुळे आता कुठलेह  कारण चालणार नाह .  

२) या कामगारांचा ईएसआय/पीएफ वेळ या वेळ  भरला गेला पाह जे.  
३) एज सीला बायोमे क मशीन उपल ध क न ावी. या कामगारांची बायोमे क 

हजेर  झालीच पाह जे. जे सुर ा काळजीवाहक नेमणार आहोत, यांची 
बायोमे क हजेर  झाली पाह जे, या उपसूचनेसह वषय मंजूर करणेत येत आहे.  

---------- 
ठराव मांक –२१९५      वषय मांक – ११ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/३०३/१८ द.८/२/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते१)  

मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन ि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 केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१९६      वषय मांक – १२ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग– थाप य क/ह मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/का व/७३/१८ द.८/२/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 

39) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१९७     वषय मांक – १३ 
दनांक – १४/०२/२०१८    वभाग – क े ीय कायालय,आरो य 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेआ१५/का व/९१/२०१८ द.७/२/२०१८ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील भाग  

४०,४१ मधील संडास लॉक साफसफाईचे काम मे.सह सोबती औदयोगीक सहकार  सं था यांना 
दे यात आलेले होते. सदर सं थेने दनांक १६/८/२०१७ रोजी लेखी प ा वये भाग  ४०,४१ 
मधील शौचालय साफसफाईचे कामकाज कर यास असमथता दशवून द.०१/०९/२०१७ पासून 
कामकाज बंद केलेले आहे. कामकाजाची िनकड व आव यकता वचारात घेवुन क ेिञय 
कायालयाकड ल मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था या पाञ सं थेकडून द.०१/०९/२०१७ 
पासून भाग  ४०,४१ मधील शौचालय साफसफाईचे कामकाज क न घेणेत येत आहे. 
यानुसार मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांचेकडून भाग  ४०,४१ मधील 

शौचालय साफसफाईचे कामकाज करणेकामी दर ित िशटस ित माह दर र. .२५०/- माणे 
एकुण १०४ िशटस साठ  र. .२६,०००/- ित माह या द.०१/०९/२०१७ ते ३१/०३/२०१७ 
पयत भाग  ४०,४१ मधील शौचालय साफसफाईचे कामकाज क न घेणेस व यासाठ  
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२१९८      वषय मांक – १४ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/५/का व/१९/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
देशातील सवात उंच रा वजाचे भ  श  चौक िनगड  येथे जास ाक दनी 

उदघाटन, वजारोहण, सामु हक सं वधान वाचन व रा गान आयोजीत काय मांसाठ  येणा-या 
र. .६,५०,०००/- (अ र  र. . सहा लाख प नास हजार फ ) चे खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२१९९    वषय मांक – १५ 
दनांक – १४/०२/२०१८   वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.अिमत गावडे   अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/१३१/२०१८ द.९/२/१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये वचा व गु रोग त  हे एक पद अ थायी 

पद िनमाण क न र. .६०,०००/- (अ र  र. .साठ हजार फ ) या एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात सहा म हनेकर ता भरणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२००      वषय मांक – १६ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/३०७/१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/3/2017-18 अ वये भाग .२२ येथील 

चाफेकर बंधू उ डाणपुलाचे सुशोिभकरण करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .1,90,50,749/- (अ र  
र कम पये एक कोट  न वद लाख पं नास हजार सातशे एकोणपं नास फ ) पे ा 3.00% 

कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 6.03% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .1,84,79,227/- 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 –२२०१      वषय मांक – १७ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७५/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/2/2017-18 अ वये भाग .२ 

वडाचामळा पर सरातील ता यात आलेले DP र ते वकसीत करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
िन.र. .9,33,03,492/- (अ र  र कम पये नऊ कोट  तेहतीस लाख तीन हजार चारशे 
या नव फ )पे ा 4.94% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 14.56% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र.  9,79,12,685/- 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  
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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 –२२०२      वषय मांक – १८ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७६/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/17/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील महेशनगर चौक ते अ नशामक चौक पयायी र ता व उपर ते वकिसत 
करणेकामी मे.लोणावला क शन कं. िन.र. .37,48,698/- (अ र  र कम पये सदोतीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार सहाशे अ ठया नव फ ) पे ा 3.00% जादा दराने ा  झालेली 
आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.35% ने 
कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .38,61,159/- 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 –२२०३      वषय मांक – १९ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/५९/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-5-2017-18 अ वये ग भागांतगत 

खाजगी कंप या व मनापामाफत व वध सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदकाम के याने झालेले 
चर एम. पी.एम., बी. एम. व बी. सी. प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
िन.र. .4,64,83,415/- (अ र  र कम पये चार कोट  चौस  लाख याऐंशी हजार चारशे 
पंधरा फ ) पे ा 11.01% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 18.31% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .4,13,65,591/- 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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िनणय-१)  र यांचे डांबर करण करताना आव यक असेल याच ठकाणी िमलींग  

ोसेस क न नंतर डांबर करण करावे.  
२) थड पाट  टे नकल ऑड ट क न घेणेबाबत, एज सी नेमणेबाबत यापूव   

सांिगतले होते. थड पाट  टे नकल ऑड ट क न घेणेसाठ  इं जिनअर ंग कॉलेज 
पुणे यांना काम देणेबाबत सांिगतले होते. परंतू जर इं जिनअर ंग कॉलेज पुणे हे 
हे काम कर यास तयार नसतील तर अ य एज सी नेमणेत यावी. 

३) थायी सिमतीने एनएबीएल एज सी नेमणेबाबतचा ठराव दलेला आहे. परंतू 
याचा ताव अजूनह  दलेला नाह . मा.शहर अिभयंता याकामी वर त 

कायवाह  करावी. 
४)  शासनाला, सव अिधका-यांना सूचना आहे क , थायी सिमतीस कुठले 

अिधकार  हजर आहेत कंवा नाह त याची काळजी शासनानेच यायची आहे. 
दर थायी सिमती सभेआधी दहा बारा अिधका-यांचे मेसेज असतात क , आज 
या या कारणाने सभेला उप थत राहू शकत नाह . तुपे साहेब के बनम ये 
असूनह  येत न हते. आ ह  सांगायला पाह जे का. महापािलके या आवारात 
असूनह  जर तु ह  सभेला येत नसालतर येऊ नये. ास होत असेलतर घर  
बसाव.े महापािलके या आवारात अस यास सभेला येणे आव यकच आहे.  

५) सव पड ंग बले सादर करणेबाबत सव अिधका-यांक रता अभय योजना जाह र 
केली होती. सव अिधका-यांना सूचना केली होती क , जी काह  बले पड ंग 
असतील ती आपण सबिमट करावीत.   

६)  मा.सह शहर अिभयंता, तुपे साहेब आपण पुढ ल सभेला येताना कायशाळा 
वभागाकड ल जादा खचाची व लंबीत बलांची सगळ  मा हती घेऊन यावी.   

---------- 
ठराव मांक –२२०४      वषय मांक – २० 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/६०/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/1/2017-18 अ वये भाग .२६ पंपळे 

िनलख येथील र क चौक ते पंपळे िनलख गावठाणातुन संर ण वभागा या ह तुन जाणा-या 
१८.०० मी. ड .पी. र यास सबवे करणे व ता यात येणारा १२.०० मी. ं द चा र ता वकसीत 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. पुणे िन.र. .8,28,31,485/- (अ र  र कम पये 
आठ कोट  अ ठावीस लाख एकतीस हजार चारशे पंचाऐंशी फ ) पे ा 11.54% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
5.32% ने जा त येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .7,32,72,732/- 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  
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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 –२२०५      वषय मांक – २१ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/६१/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-1-2017-18 अ वये भाग .५५ रहाटणी 

गावठाण येथील मशानभूमी म ये वेट ंग शेड बांधणे, अ नीकंुड व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी (अ ावत करणे.) मे.एस एस साठे िन.र. .2,54,38,359/- (अ र  र कम पये दोन 
कोट  चौप न लाख अडोतीस हजार ितनशे एकोणसाठ फ ) पे ा 15.4% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
25.10% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .2,15,20,852/- 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 –२२०६      वषय मांक – २२ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/६२/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-4-2017-18 अ वये ड भाग अंतगत 

खाजगी कंप या व मनपा माफत व वध सेवा वा ह या टाकणेसाठ  खोदकाम के याने झालेले 
चर एम.पी.एम., बी.एम. व बी.सी. प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ट  जी धमानी 
िन.र. .3,73,48,273/-(अ र  र कम पये तीन कोट  याह र लाख अ ठेचाळ स हजार दोनशे 
याह र फ ) पे ा 11.01% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 19.00% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .3,32,36,228/- 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  
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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 –२२०७      वषय मांक – २३ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/६३/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/2/2017-18 अ वये ड भाग ठक ठकाणी 

आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी म.ेसनशाईन हचस िन.र. .4,66,85,341/- (अ र  
र कम पये चार कोट  सहास  लाख पंचाऐंशी हजार ितनशे ए केचाळ स फ ) पे ा 6.39% 

कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा 10.44% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र.  43702148/- 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 –२२०८      वषय मांक – २४ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१८५६/२०१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ६२/२-२०१७-१८ सांगवी कवळे र यावर 

सांगवी फाटा येथे ढोरे पाट ल सबवे ते औंध प रहार चौक पुलापयतचा र ता वकास 
आराख या माणे वकसीत करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .८,३८,४०,३५८/- (अ र  
र. .आठ कोट  अडोतीस लाख चाळ स हजार तीनशे अ ठाव न फ ) पे ा १४.११% कमी 
दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा १८.८६% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .७,२०,१०,४८३/- 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. 
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ठराव मांक –२२०९      वषय मांक – २५ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/६/का व/२८/१८ द.९/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  
थेरगाव स.नं. ९ येथे म.न.पा व दलीप वगसरकर फ डेशन यांचे वतीने संयु  केट 

अकादमी क प सन २००७ पासून काया वत आहे. संयु  केट अकादमी वकसनाचे 
अिधकार दलीप वगसरकर फ डेशन यांना ३० वष कालावधीसाठ  देणेत आले आहे. सदर 
संयु  क पांतगत सदर क पाशेजार  असलेला म.न.पा. चा बहुउदेदेशीय हॉल ( े  १२२० 
चौ.मी.) इनडोअर केट कोिचंग ए ट ह ट साठ  द.१७/१२/२००९ पासून ५ वष 
कालावधीसाठ  दलीप वगसरकर फ डेशन यांना वापरास देणेत आला आहे. सदरची मुदत 
दनांक १६/१२/२०१४ रोजी संपलेली आहे व यास ३० वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ िमळणेस 
दलीप वगसरकर फ डेशन यांची मागणी आहे. संयु  केट अकादमी क पाचा घटक हणून 
सदर बहुउ ेशीय हॉल दलीप वगसरकर फ डेशन यांना वापरास देणेत आला आहे. संयु  

केट अकादमी क प व तेथील बहुउ ेशीय हॉल या बाबी एकमेकांशी संल न आहेत. सदर 
हॉलची मागील मुदत द.१६/१२/२०१४ संपलेपासून पुढ ल ५ वष कालावधीसाठ  मागील 
करारना यातील अट /शत नुसार मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपाचा 
सदर बहुउ ेशीय हॉल भागातील मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार भागातील नागर कांना 
काय मासाठ  वापर यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

िनणय-  मनपाचा सदर बहुउ ेशीय हॉल भागातील मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार  
 भागातील नागर कांना काय मासाठ  वापर यास दे यात यावा, या अट -शत  सह त,  
उपसूचनेसह वषय मंजूर करणेत येत आहे.  

---------- 
ठराव मांक –२२१०      वषय मांक – २६ 
दनांक – १४/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/का व/६४/१८ द.९/२/१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य ड मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४४) 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 करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक –२२११      वषय मांक – २७ 
दनांक – १४/०२/२०१८      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.ल मण उंडे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१७-१८ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                      (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच े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/७/का व/११५/२०१८ 

दनांक - १७/०२/२०१८                          
 

                                                      
                                                                      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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(ब ेका/लेखा/९/का व/९०/२०१८, द. ०३/०२/२०१८ वषय . ६ चे लगत) 
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( था/िन/अ-मु य/७११/२०१८, द. ०३/०२/२०१८ वषय . ७ चे लगत) 
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(क े/िन/क/११६/२०१७, द.०५/०२/२०१७ वषय . ८ चे लगत) 
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( था/िन/२-७/का व/३०३/२०१८, द.०८/०२/२०१८ वषय .११ चे लगत) 
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( था/िन/क-मु य/७३/२०१८, द.०८/०२/२०१८ वषय . १२ चे लगत) 
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( था/िन/ड-मु य/६४/२०१८, द.०९/०२/२०१८ वषय . २६ चे लगत) 
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