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

कायप का मांक – ३० 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १०/१०/२०१७               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक १०/१०/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

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

 
          यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , 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.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दुधेकर, 
मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत,मा.राऊत, 
मा.बहुरे,मा.दांगट-सहा यक आयु , मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक 
िश ण क , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान 

अिधकार ,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.जंुधारे,
मा.गलबले,मा.कांबळे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.मोरे,मा.पाट ल,मा.घुब-ेकायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.लावंड-कायदा 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 २९) तरतुद वग करण करणेबाबत... 
वषय मांक ३०) मनपा मधील व वध कार या, उदा.शाळा, णालये,वाचनालय,मनपा 

कायालये,ना यगृहे, बहुउ ेशीय इमारती, जलतरण तलाव इ. इमारतीं या 
आर.सी.सी. डझाईनची तपासणी करणेबाबत... 

वषय मांक ३१) क भाग कासारवाड  उप वभागातील टा यांव न पाणीपुरवठा कर यासाठ  
मजुर पुर वणेबाबत... 

वषय मांक ३२) पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ान वकिसत कर याक रता  मनपा 
िनयमानुसार १.२५% फ  क प यव थापन स लागार हणून अदा 
करणेबाबत-मा.उषा मुंढे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 

वषय मांक ३३) ीम.सोनाली रजनीकांत ए के, टाफ नस,तालेरा णालय यांच ेअपील  
अजाबाबत-मा.अिमत गावडे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 

वषय मांक ३४) मा. थायी सिमती सभा मंगळवार द.१७/१०/२०१७ रोजी दुपार  १२.०० वा.  
आयो जत करणेबाबत-मा.अिमत गावडे,मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 

वषय मांक ३५) िनळूभाऊ फुले ना यगृह, पंपळे गुरव येथील पा कग व कॅ ट न चाल व यास  
देणेबाबत-मा.उषा मुंढे,मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 

वषय मांक ३६) ड े ीय कायालयासमोर ल कॅ ट न केबीन चाल व यास देणेबाबत-मा.उषा  
मुंढे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 

वषय मांक ३७) पंपर  िचंचवड े ातील म हला बचतगटांना ो साहन देणेकामी दवाळ  
सणािनिम  व तूंचे दशन व व  करणेकामी टॉल उपल ध क न 
देणेबाबत-मा.हषल ढोरे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 

वषय मांक ३८) पंपर  िचंचवड शहर ज हा कु तीगीर संघ, िचंचवड यां या नावे रोख ब स  
अदा करणेबाबत-मा.कंुदन गायकवाड, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ३९) भाग .५७ पंपळे गुरव (नवीन भाग .३१) येथील थाप य वषयक  
कामांक रता तरतूद वग करणेबाबत-मा.उषा मुंढे,मा.कैलास बारणे यांचा  

ताव... 
वषय मांक ४०) भाग .१ िचखली या भागाक रता तरतूद वग करणेबाबत-मा.कंुदन  

गायकवाड, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
वषय मांक ४१) क व ड भागातील (क,ड व ई े ीय) लजची मोशी कचरा डेपोपयत 

वाहतुक करणेबाबत... 
वषय मांक ४२) ह े ीय कायालय येथील कॅ ट न चाल व यास देणेबाबत – मा.आशा धायगुडे 

शडगे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
----------- 

दनांक २७/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २८) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
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ठराव मांक –  १११५      वषय मांक – १ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/२५५/२०१७  
 द.२७/०९/२०१७ 

  मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-२०१६-१७ मधील अ. .०४ अ वये 

भाग .४२ आंबेडकरनगर बौ दनगर, रमाबाईनगर झोपडप ट म ये ठक ठकाणी ॉ ट पे हंग 
करणे व आव यक या ठकाणी ॉम वॉटर लाईन टाकून पे हर लॉक बस वणेकामी म.े संक प 

इ ा चर िन.र. .१६,३३,९१८/- (अ र  र. .सोळा लाख तेहतीस हजार नऊशे अठरा फ ) पे ा 
१२.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१४,३६,२१४/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११६      वषय मांक – २ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/२५४/२०१७  
 द.२७/०९/२०१७ 

  मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-२०१६-१७ मधील अ. .०९ अ वये 

भाग .४२ मधील झोपडपट म ये रमाबाईनगर व आंबेडकरनगर येथील ना या या िभंतीची उंची 
वाढ वणे व संर क िभंत तयार कऱणेकामी म.े संक प इ ा चर िन.र. .२३,३१,५३२/- (अ र  
र. .तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे ब ीस फ ) पे ा ११.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .२०,६३,४०६/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –  १११७      वषय मांक – ३ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - थाप य 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२६१/१७ द.२९/०९/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/१४/१७-१८ भोसर  भाग .३३ गवळ नगर 

मधील भागात िम स कॉ ट व पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.सुयोगराज क शन 
िन.र. .२३,३३,२२७/-(अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे स ावीस फ ) पे ा १९.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,६६,८१५/- पयत काम क न घेणेस  कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११८      वषय मांक – ४ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .माजसं/३/का व/५०६/२०१७ द.१४/०९/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
भारत सरकारचा CSR (Corporate Social Responsibiilty ) उप म  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेम ये राब वणेकर ता पंपर  िचंचवड प रसरातील व वध खाजगी कंपनी/सं था तसेच 
एन.जी.ओ. यांच ेसमवेत द.1 जुलै 2017 रोजी हॉटेल िस स, एमआयड सी, िचंचवड येथे बैठक आयो जत 
कर यात आली होती. सदर बैठक या वेळ  भोजन यव थेपोट  थेट प दतीने झालेला एकूण खच 
र. .1,47,600/-(अ र  र. .एक लाख स ेचाळ स हजार सहाशे फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९      वषय मांक – ५ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/९०/२०१७ द.०३/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने जग ु  महष  वा मक  जयंती महो सवा अंतगत 

द.०४/१०/२०१७ व द.०५/१०/२०१७ रोजी जग ु  महष  वा मक  जयंती महो सवािनिम  भजन 
सं या, संबंिधतांचे मानधन, ले स, बॅनर, मृितिच ह व भोजन, चहापान, यव था इ. काय मांचे 
आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर काय मासाठ  अंदाजे र. .२,२३,०००/- इतका थेट प दतीने 
खच अपे ीत आहे. या खचास अथवा येणा-या य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११२०      वषय मांक – ६ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – िश ण मंडळ 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .िश/८/का व/१७३/२०१७ द.२६/९/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांचा गुणव ा वकास क पाबाबत 

ी.आ द य िशंदे, गु कुल क प मुख, ान बोिधनी, िनगड , पुणे. यांनी दनांक ११/९/२०१७ रोजी 
प  दले आहे. या प ाम ये क पांसठ  ान बोिधनीचे ये  कायकत ी.अ जतराव कािनटकर यांनी 
काह  वेळ मनपा शाळांना गुणव ा वकास क पासाठ  दे याचे मा य केले आहे. स थतील मनपा 
शाळेतील पटसं या वाढ वणे, टक वणे आ ण असले या मुलांसाठ  दजदार िश णाची यव था उभी 
करणे हे आ हान पेल यासाठ  राजक य, शासक य यं णा, प रसरातील सामा जक-शै णक सं था 
आ ण पािलकेतील अनेक  उ साह  िश क एक  येऊन अपे त बदल घडवून शै णक गुणव ा आ ण 
ेरणा जागृती क प ान बोिधनी आ ण महानगरपािलका एक तपणे योज याचा क प 

राब वणेकामी येणा-या एकूण खच र. .५,६०,०००/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार फ ) अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२१      वषय मांक – ७ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५४२/१७ द.२८/९/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३८/२०१७-१८ भाग .८ (न वन भाग 

.१०) मधील दशादशक, सुचना फलक व रोड फिनचरची काम ेकरणेकामी M/s.Shriguru Construction 

िन.र. .२२,४०,०४०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चाळ स फ ) पे ा १८.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १८,३४,५९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२२      वषय मांक – ८ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५४८/१७ द.४/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१४/२०१७-१८ भाग . ८ म ये पे ह ंग 

लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची काम े करणेकामी M/s.Bhalerao 

Construction िन.र. .१९,६०,७७९/- (अ र  र. .एकोणावीस लाख साठ हजार सातशे एकोणऐंशी फ ) 
पे ा १७.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,१०,७८०/- पयत काम क न घेणेस  
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तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११२३      वषय मांक – ९ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/का व/५६/१७ द.४/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २२) 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. 
---------- 

ठराव मांक – ११२४      वषय मांक – १० 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – थाप य क/ह मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/का व/२९६/१७ द.३/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभाग क,  ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ६) 

मधील कामांचे ि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. 
---------- 

ठराव मांक –११२५      वषय मांक – ११ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - उदयान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक–मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३६०/२०१७ द.२९/०९/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .६/२०१७-१८  मनपाचे क, ड ,ई े य 

कायालयातील व वध र ते दुभाजकामधील गॅप  भरणेकामी रोपे व माती खरेद  करणेबाबतचे कामकाज 
मे. यु गाडन गु ज ्  फाम अँ ड नसर  यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर र. .१,५७,३००/-  
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(अ र  र. .एक लाख स ाव न हजार तीनशे फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ०२% ने कमी 
१,५४,१५४/- या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/३५९/२०१७ 
द.२८/०९/२०१७ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२६      वषय मांक – १२ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - उदयान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३६२/२०१७ द.२९/०९/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .५/२०१७-१८  मनपाचे भाग .२६ व २९ 

मधील व वध र त े म ये दुभाजक  सुशोिभकरण करणेबाबतचे कामकाज म.ेअथव 

वयं.औ ो.सेवा.सह.सं था यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर. .१,९९,५७२/- (अ र  र. .एक 
लाख न या नव हजार पाचशे बहा र फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ०१% ने कमी १,९७,५७६/- या 
दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/३६१/२०१७ द.२८/०९/२०१७ 
अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२७      वषय मांक – १३ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पअक/१/का व/६२६/१७ द.५/१०/२०१७ 

  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV७/३-२०१६-१७ मधील िचखली १२५३ 

पंपहाऊस येथे जु या तीनह  पंपाचे आयुमान संपलेले असलेने सन २०१६-१७ म ये तेथील एक जुना 
पंप काढुन याजागी न वन पंप बस वणेकामी म.ेए सेल इले क स यांचेकडुन िन.र. .१५,२७,०१२/- 
(अ र  र. .पंधरा लाख स ावीस हजार बारा फ ) पे ा -०५.००% कमी या दराने क न घेणेस 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११२८      वषय मांक – १४ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५५४/१७ द.५/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२६/२०१७-१८ भाग .१९ रावेत, कवळे, 

मामुड  मशानभुमीची करकोळ दु ती करणेकामी M/s.Vishnu Vithoba Narale िन.र. .२३,२४,११७/- 
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(अ र  र. . तेवीस लाख चोवीस हजार एकशे सतरा फ ) पे ा १६.८४% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१९,३२,७३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२९      वषय मांक – १५ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५५२/१७ द.५/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/२१/२०१७-१८ भाग .१९ अंतगत मनपा 

इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.Shankar Pandurang Bajbalkar  िन.र. .१९,५२,८५५/-
(अ र   र. . एकोणवीस लाख बाव न हजार आठशे पंचाव न फ ) पे ा १६.८४% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,२३,९९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३०      वषय मांक – १६ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५५३/१७ द.५/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/५/२०१७-१८ भाग .१९ म ये पे हंग 

लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची काम ेकरणेकामी M/s.Vishnu Vithoba 

Narale  िन.र. .१९,६०,२७७/-(अ र  र. .एकोणवीस लाख साठ हजार दोनशे स याह र फ ) पे ा 
२३.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,९२,७५१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११३१      वषय मांक – १७ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/३८६/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये क  शासनाचे धोरणानुसार CSR Activity राब वणेसाठ  

आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे अ य तेखाली द.१८/११/२०१६ रोजी घेणेत आले या 
सभेम ये CSR Expert स लागार मानधनावर नेमणेकामी िनणय झाला आहे.  तसेच सदर CSR Expert  
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स लागार नेमणेकामी र. .७०,०००/- ित महा इतके मानधन िन त करणेकामी तावास मा यता 
दलेली आहे. सदर CSR Expert स लागार नेमणेकर ता  MBA CSR पदवीका ा  अथवा MBA िश ण 
पुण, CSR वषयक अनुभवासह अशी शै णीक अहता ठर वणेत आलेली होती. यानुसार 
वतमानप ाम ये जाह रात देऊन इ छूक उमेदवारांकडून अज माग व यात आले होत.े यानुसार ा  
अजापैक  यांनी CSR वषयक कामाचा अनुभव अस याचे यांचे मा हती प ाम ये नमुद केले आहे 
अशा एकूण ११ उमेदवारांची अित र  आयु  यांचेमाफत मुलाखत घेणेत यऊेन यापैक  ४ उमेदवारांना 
पा  क न यांची अंितम मुलाखत द.१८ स टबर २०१७ रोजी आयु  यांनी घेतलेली आहे. सदर 
अंितम  मुलाखतीच ेअनुषंगाने ी. वजय वावरे, एम.ए. सामा जक शा  यांना CSR Expert स लागार 
हणून र. .७०,०००/- ित महा एक त मानधनावर ६ म हने कालावधीकर ता नेमणेस मा यता 

देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११३२      वषय मांक – १८ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१६२/२०१७ द.०६/१०/२०१७ 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१८.०९.२०१७  ते  द.२४.०९.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१६२/२०१७ द.०६.१०.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –११३३      वषय मांक – १९ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१६३/२०१७ द.०६/१०/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२५.०९.२०१७  ते  द.०१.१०.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१६३/२०१७ द.०६.१०.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
 
 
 
 



 10
 
ठराव मांक – ११३४      वषय मांक – २० 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - लेखा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/८८०७/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 सहशहर अिभयंता यांनी द.२५/९/२०१७ चे तावा वये  थाप य बीआरट एस 

वभागाकड ल देहू आळंद  र यावर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेला र ता व पदपथ यांचे चर 
पूववत करणे या कामाचा २०१७-१८ या अंदाजप कात पान .६८ अनु. .२०५ अ वये समावेश 
असुन कामाची अंदाजप क य र कम .१.० कोट  इतक  असून तरतुद फ  र. .५.० लाख इतक  
उपल ध आहे. सदर कामाक रता वभागाअंतगत र. .६२,००,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

िनणय – मा.सवणे (काय.अिभयंता) यांचा कायभार कमी करावा कंवा यांचा वभाग बदलावा कंवा  
  यांचा पदभार कमी क न ठरा वक कामकाज ाव.े  

---------- 
ठराव मांक –११३५      वषय मांक – २१ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - लेखा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/८८०९/२०१७ द.०६/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील फ े य कायालय/ थाप य मु यालयाकड ल िनगड  

भाग .११,१२,१३ म ये थम ाधा याने करावया या  ब-याचशा कामांसाठ  तरतुद अपुर  अस याने 
िन वदा कायवाह  करण ेक रता तरतुद त वाढ करणे आव यक आहे. यानुसार तावात नमूद माणे 
“अ” भांडवली अंदाजप कातील “फ” भाग/मु यालय वभागांतगत र. .२,८३,२०,०००/- वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३६      वषय मांक – २२ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/१०/का व/४०४/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे व ुत वभागाकर ता सन २०१६-१७ कर ता एलईड  रे ो फट युब                   

वथ ाईवर 18-20 हॅट सा ह य खरेद बाबत ई.िन.सू. .54/15/2016-17 अ वये, ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होत.े यामधील ा  ३ िन वदांपैक  लघु म िन वदाकार मे पायोिनयर 
से स यांचे दर र. .10,58,000/- (अ र  र. .दहा लाख अ ठाव न हजार फ ) चे दर 
अंदाजप क य दरांपे ा 51.20% ने कमी अस याने सदर दरास मा. सहा. आयु  यांनी मा यता  
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दलेली आहे. मे.पायोिनयर से स यांचेकडून सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३७      वषय मांक – २३ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - म यवत  भांडार  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक–मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/१०/का व/४०५/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे व ुत वभागाकर ता सन २०१६-१७ कर ता ६० हॅट एलईड  ट  लाईट फट ंग 

सा ह य खरेद बाबत ई.िन.सू. .५४/९/२०१६-१७ अ वये,ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होत.े 
यामधील ा  ३ िन वदांपैक  लघु म िन वदाकार मे हेमंत ेड ंग कंपनी यांचे दर र. .७,३४,१००/-
(अ र  र. . सात लाख चौतीस हजार शंभर फ ) चे दर अंदाजप क य दरांपे ा ३९.०५% ने  कमी 
अस याने सदर दरास मा. सहा. आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. मे.हेमंत ेड ंग कंपनी यांचेकडून 
सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३८      वषय मांक – २४ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - म यवत  भांडार  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/१०/का व/४०३/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे व ुत वभागाकर ता सन २०१६-१७ कर ता एलईड  डाऊनलाईटर                     

वथ ाईवर १३-१५ हॅट सा ह य खरेद बाबत ई.िन.सू . ५४/१६/२०१६-१७ अ वये,ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होत.े यामधील ३ िन वदांपैक  लघु म िन वदाकार मे पायोिनयर से स 
यांचे दर र. .६,७२,०००/-(अ र  र. . सहा लाख बाह र हजार फ ) हे दर अंदाजप क य दरांपे ा 
65.70  ने कमी अस याने सदर दरास मा. सहा. आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. मे. पायोिनयर 
से स यांचेकडून सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –११३९      वषय मांक – २५ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - म यवत  भांडार  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/१०/का व/४०२/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे व ुत वभागाकर ता सन २०१६-१७ कर ता ४० हॅट एलईड  ट लाईट फ टंग 

सा ह य खरेद बाबत ई.िन.सू. .५४/८/२०१६-१७ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यामधील ३ िन वदांपैक  लघु म िन वदाकार मे.हेमंत ेड ंग कंपनी यांचे दर र. .४,५७,५००/- 
(अ र  र. . चार लाख स ाव न हजार पाचशे फ ) हे दर अंदाजप क य दरांपे ा ४५.३८% ने कमी 
अस याने सदर दरास मा. सहा. आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. मे. हेमंत ेड ंग कंपनी 
यांचेकडून सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११४०      वषय मांक – २६ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - म यवत  भांडार  
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/४०१/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे व ुत वभागाकर ता सन २०१६-१७ कर ता २२० हॅट एलईड  ट लाईट फ टंग 

सा ह य खरेद बाबत ई.िन.सू. .५४/१४/२०१६-१७ अ वये,ऑनलाईन िन वदा दर माग वणते आले 
होते. यामधील ३ िन वदांपैक  लघु म िन वदाकार मे हेमतं ेड ंग कंपनी यांचे दर र. .६,२०,७६०/-
(अ र  र. . सहा लाख वीस हजार सातशे साठ फ ) हे दर अंदाजप क य दरांपे ा ३४.४६% ने कमी 
अस याने सदर दरास मा. सहा. आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. मे.हेमंत ेड ंग कंपनी यांचेकडून 
सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११४१      वषय मांक – २७ 
दनांक – १०/१०/२०१७     वभाग - म यवत  भांडार  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/४००/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे व ुत वभागाकर ता सन २०१६-१७ कर ता ८० हॅट एलईड  ट लाईट फ टंग 

सा ह य खरेद बाबत ई.िन.सू. .५४/१०/२०१६-१७ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यामधील ३ िन वदांपैक  लघु म िन वदाकार मे हेमतं ेड ंग कंपनी यांचे दर र. .८,७४,२००/-
(अ र  र. . आठ लाख चौ-याह र हजार दोनशे फ ) हे दर अंदाजप क य दरांपे ा ४६.९१% ने कमी 
अस याने सदर दरास मा. सहा. आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. मे.हेमंत ेड ंग कंपनी  
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यांचेकडून सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४२     वषय मांक – २८ 
दनांक – १०/१०/२०१७    वभाग–ब े य कायालय, जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब ेका/जिन/का व/१०/५१/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -     
 पंपर  िचंचवड मनपाचे ब भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 

साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी म.े वशाल िस ह ल कॉ ॅ टर करत असून सदर कामातील 
मुळ िन वदा शथ व अट .४ नुसार ५ वषापैक  प ह या दोन वषाची मुदत पुण होत अस याने 
पुढ ल एक वष (तृितय वष) कालावधीसाठ  येणा-या खचास व िन वदा अट  व शत  मधील (A) 
मधील अट .४ नुसार िन वदा दरात १०% वाढ क न पुढ ल तृितय वषा क रता  मा. थायी 
सिमतीची मंजूर  आव यक आहे. स थतीत चालू असलेले डझेल चे दर व लेबरचे दर व सदर 
कामाचे आदेश दले यावेळेस या दरांची तुलना केली असता तावात नमूद माणे वकृती यो य 
दर ५.८३% जा त इतका येत आहे. डझेल चे दर कमी होत अस याने ठेकेदाराशी दर कमी 
करणेबाबत वचारणा केली असता डझेलचे दर कमी झाले तथा प लेबरचे दर वाढले अस याने 
ठेकेदाराने ५.००% दरवाढ िमळून काम करणेस संमती दली आहे. यानुसार पुढ ल १ वष 
कालावधीसाठ  ५.००% दरवाढ देऊन येणारा खच र. .१,०६,०४,०९७/- (अ र  र. . एक कोट  सहा 
लाख चार हजार स या नव फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
महापािलके या न याने थापन झाले या ग आ ण ह या े ीय कायालयां या काय े ातील ेनेज 
लाईन चोकअप काढणे, साफ करणे या कामासाठ  कोणतीह  यं णा स थतीत कायरत नाह . 
यामुळे या कामासाठ  नवीन िन वदा कायवाह  क न एज सी िन त होईपयतचे कालावधीसाठ  
मे.बी. ह .जी.इंड या िल. व मे.जे.ड .एंटर ायजेस यांचेकडे स थतीत मिशनर  उपल ध असलेने 
मे.बी. ह .जी.इंड या िल. व मे.जे.ड .एंटर ायजेस यांचेकडून संयु र या ग व ह े ीय कायालयांचे 
काय े ातील ेनेज लाईन मनु यबळा ारे तसेच यां क प तीने चोकअप काढणे, साफ करणेचे काम, 
ब े ीय कायालयाकडे स या चालू असले या कामा या दराने दे यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत 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 –११४३     वषय मांक – २९ 
दनांक – १०/१०/२०१७    वभाग– थाप य बीआरट एस 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बी.आर.ट .एस./६८५/२०१७ द.०९/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,५०,००,०००/-)    

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

ठराव मांक –११४४     वषय मांक – ३० 
दनांक – १०/१०/२०१७    वभाग– थाप य, अ े ीय कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ ेका/ था/का व/१६८८/२०१७ द.०९/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा मधील व वध कार या, उदा.शाळा, णालये,वाचनालय,मनपा कायालये,ना यगृहे, 
बहुउ ेशीय इमारती, जलतरण तलाव इ. इमारतीं या आर.सी.सी. डझाईनची तपासणी (Proof Checking) 

शासक य अिभयां क  महा व ालय, पुणे अथवा मा.आयु  सो यां या मा यतेने त सम य थ 
सं थेमाफत करणेस व यांना याकामी क प खचा या ०.५०% एवढ  फ  व तपासणी नंतर 
करावया या कामाक रता मागदशन फ  क प खचा या ०.३०% एवढ  सदर क पा या तरतुद मधुन 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक –११४५     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १०/१०/२०१७    वभाग–पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.उषा मंुढे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/६३३/२०१७ द.१०/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .९/४/२०१६-१७ अ वये क भाग कासारवाड  उप 
वभागातील टा यांव न पाणीपुरवठा कर यासाठ  मजुर पुर वणे या कामासाठ  मे.भारतीय म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांची (िन वदा र कम .-८६,०२,१७७/- अ र - शहाऐंशी 

लाख दोन हजार एकशे स याह र फ ) पे ा ६.४५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .८४,४९,७०३/- 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 देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –११४६     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.उषा मंुढे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ – मा.उषा मुंढे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
 पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ान वकिसत कर याचे काम चालु आहे. या 
िन. .(१५/०१/१६-१७) र. .४,२०,८०,६५७) उ ानाचे आराखडे बन व याचे काम म.ेसी.बी.ए.लॅ ड केप 
अँ ड इ ा. ोजे टस ्  यांना देणेत आलेले आहे. यांनी सदर क पासाठ  यव थापन स लागार 
हणून मा यता िमळणेस वनंती केलेली आहे. यांना अशा कार या वशेष कामाचा अनुभव आहे. 
यांना मनपा िनयमानुसार १.२५% फ  क प यव थापन स लागार हणून अदा कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –११४७      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ – मा.अिमत गावडे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
वषय – ीम.सोनाली रजनीकांत ए के, टाफ नस, तालेरा णालय यांचा अपील अज...  

 वषय .३३ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे 
सभे या वेळ  वषय .३३ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११४८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ – मा.अिमत गावडे, मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
  द.१८/१०/२०१७ रोजी दवाळ  सण अस याने द.१८/१०/२०१७ ची मा. थायी सिमती सभा 
मंगळवार द.१७/१०/२०१७ रोजी दुपार  १२.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११४९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.उषा मुंढे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 िनळूभाऊ फुले ना यगृह, पंपळे गुरव येथील पा कग व कॅ ट न ितभा म हला ित ाण या 
सं थेस ४ वष कालावधीसाठ  चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –११५०      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.उषा मुंढे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
  ड े ीय कायालयासमोर ल कॅ ट न केबीन ितभा म हला ित ाण या सं थेस ३ वषासाठ  
चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११५१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ – मा.हषल ढोरे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड े ातील म हला बचतगटांना ो साहन देणेकामी दवाळ  सणािनिम  व तूंचे 
दशन व व  करणेकामी ित टॉल र. .२००/- दराने उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत 

आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –११५२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.कंुदन गायकवाड     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.कंुदन गायकवाड, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. या वतीने द.१५/१०/२०१७ रोजी आंतररा ीय दशन क , मोशी येथे 
महापौर चषक आंतररा ीय कु ती पधा आयो जत कर यात येत आहे. सदर पधत एकूण 
र. .५२,८४,०००/- रोख ब से अदा कर यात येणार आहे. सदर र कम खेळाडंूना रोख व पात 
देणेची मागणी आहे. म.न.पा.स ब साची रोख र. .५२,८४,०००/- काढून अदा करणेस तां क 
अडचण येत आहे. 
 तर  महापौर चषक आंतररा ीय कु ती पधा २०१७ अनुषंगाने ावयाची रोख ब साची 
र. .५२,८४,०००/- ह  करारनामा क न, पंपर  िचंचवड शहर ज हा कु तीगीर संघ, िचंचवड यां या 
नावे आगाऊ व पात अदा क न यांचेमाफत रोख ब स अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११५३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.उषा मुंढे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 भाग .५७ पंपळे गुरव (नवीन भाग .३१) येथील तावात नमूद थाप य वषयक 
कामांम ये तरतूद कमी अस याकारणाने सदर कामांचे अंदाजप क तयार कर यास तां क बाबींची 
अडचण िनमाण होत आहे. तर  या आिथक वषाम ये खचाची बाब गृह त ध न शहर वकास  



 17
 
 

आराखडा या लेखािशषामधील र. .३,००,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  फ ) तरतूद वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .३,००,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –११५४      वषय मांक – ४० 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.कंुदन गायकवाड     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.कंुदन गायकवाड, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप काम ये भाग .१ िचखली या 
भागास अ प तरतुद केलेली असून, सदर कामां या िन वदा काढणेसाठ  कामां या तरतुद म ये वाढ 

करणे आव यक आहे. तर  सदर कामांम ये तावात नमूद माणे तरतूद र कम पये 
६,१०,००,०००/- (अ र  र. .सहा कोट  दहा लाख फ ) वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११५५     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १०/१०/२०१७    वभाग–पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पयावरण/का व/१०/६३५/२०१७ द.१०/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

क व ड भागातील (क,ड व ई े ीय) लजची मोशी कचरा डेपोपयत वाहतुक करणे या 
वषया वये या वभागाकड ल िन वदा मांक HO/Env/11/8/2015-16 नुसार सदर काम मे.शुभम उ ोग 
यांना िमळाले अस याने दनांक ३०/५/२०१६ रोजीचे कायारंभ आदेशा वये ठेकेदार यांनी कामास 
सु वात केलेली आहे. सदर कामा या मुळ मुदतीपयत झालेला खच िन वदा र कमेपे ा कमी झालेले 
अस याने सदर कामास दनांक ३०/०६/२०१७ रोजी पयत मुदतवाढ घेणेत आलेली आहे. 

सन २०१७ म ये मनपाचे िनवडणूक ठर याने तसेच मनपाचे अंदाजप कास मा.महापािलकेची 
मंजुर  िमळणेस वलंब झालेने नवीन कामाची िन वदा काढणे श य झाले नाह . स थतीत अशा 
कारचे न याने करणेत येणा-या कामास तां क मा यता घेणेत आली असून िन वदा िस  करणेत 

आली आहे. महारा  दूषण िनयं ण मंडळ यांचेकड ल तरतुद नुसार तसेच आरो याचा व 
मैलाशु करण क ा या ये या ीकोनातून लजची वाहतुक करणे गरजेचे आहे. 

यामुळे नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन कामाचा आदेश होईपयत मैलाशु करण 
क ातील लजची वाहतुक करणे आव यक असलेने, सदर चालू असले या कामास मुदतवाढ देणे 
यो य होईल असे वाटत आहे. तसेच मुळ िन वदा दराने (१३.१० ट के कमी) वाढ व मुदतीत सदर 
काम करणेस ठेकेदार यांनी दनांक ३०/०६/२०१७ रोजी या प ा वये संमती दश वली आहे.  

सबब सदर कामास ३१ ऑ ट बर २०१७ पयत/िन वदा कायवाह  पूण होऊन कामास कायारंभ 
आदेश देणेपयत (whichever is earlier) मुदतवाढ सह तसेच वाढ व मुदतीम ये होणा-या मुळ िन वदा  
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र कमेसह (४४,५७,१९९ + ३५,००,०००/-) एकुण र. .७९,५७,१९९/- या सुधा रत र कमेचे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक –११५६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १०/१०/२०१७     
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
  ह े ीय कायालय येथील कॅ ट न बी.एस.एम.एंटर ायजेस या सं थेस ११ म हने 
कालावधीसाठ  चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- स मा.नगरसद या वैशालीताई काळभोर यां या वॉडम ये पा याचा  बकट आहे. या  
भागातून संत तुकारामनगरला पाणीपुरवठा होतो. यां या भागात या टा या प ह या 
भरा यात. वारंवार त ार क नह  त ार चे िनवारण होत नाह . टा यांना हॉ ह बसवता येतो 
का याचाह  वचार हावा.  

---------- 
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/७७/२०१७ 

दनांक - १६/१०/२०१७   

                                                          
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८                                  

         
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 


