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

कायप का मांक – ६५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ३०/०५/२०१८                वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       

दनांक ३०/०५/२०१८ 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.अिमत राज  गावडे 

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

५. मा.ल ढे न ता योगेश 

६. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

७. मा.खानोलकर ा महेश 

८. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

९. मा.डोळस वकास ह र ं  

१०. मा.बारणे अचना तानाजी 
११. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 

यािशवाय मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१), मा.गावडे - अित र  आयु  (२) 
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.डॉ.साळवे – अित र  आरो य 
वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.तुप,े मा.दुधेकर, मा.पठाण - 
सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.खोराटे, मा.राऊत, मा.िचतळे, 
सहा यक आयु , मा.पवार – .कायदा स लागार, मा.पाट ल – चाय, औ. .क., मा.िनकम, 
मा.सवण,े मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.गलबल,े मा.कांबळे, 
मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसल,े मा.मोरे, मा.घुबे, मा.सुपेकर, 
मा.पवार, मा. वशाल कांबळे, मा.पोरे ड  - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे - पशुवै क य 
अिधकार , मा.जगताप - कामगार क याण अिधकार , मा.दांगट, मा.मुथा – शा.अिधकार , 
मा.मुंढे – . शासन अिधकार , (िश ण मंडळ), मा.झनकर – लेखािधकार , मा.पानसरे – 

डा 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 .२८) क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेबाबत – मा.सागर  

आंगोळकर, मा.अचना बारणे यांचा ताव. 
 
वषय .२९) सेवािनवृ  अिधकार/ कमचार  यांचे स कार समारंभाबाबत – मा. वलास 

म डगेर , मा.न ता ल ढे यांचा ताव. 
            
वषय .३०) २०१८-१९ या शै णक वषा क रता घ याळ  तासीका बेसीसवर िश कांची  

नेमणकू करणेस व यांना शासन िनणयानुसार मानधन अदा करणेबाबत.  
 
वषय .३१) पंपर  िचंचवड मनपा या ह भागातील जलिन:सारण निलकांची यां क   

प दतीने वा षक साफसफाई करणे व चोकअप काढण.े 
 
वषय .३२) द.२४/५/२०१८ रोजी सकाळ  १०.०० वाजता भाग .२५ मधील व वध 

वकास कामांचा भुिमपुजन समारंभ या काय माची चौकशी क न शास कय 
कारवाई करणेबाबत – मा. वलास म डगेर , मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 

 
वषय .३३)  ायोिगक त वावर ह टकल गाडन वकसीत करणेबाबत – मा. वलास म डगेर , 

मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
                                    --------- 

 

दनांक २३/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६४) चा सभावृ ांत 
कायम करणेबाबत पुढ ल सभे या वेळ  वचार करणेत यावा अस ेमा.सभापती यांनी 
कट केल.े 

      --------- 
 
ठराव मांक - २७११      वषय माकं - ०१ 
दनांक – ३०/०५/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मातं व/६/का व/१७२/२०१८, द.०७/०५/२०१८     
       वषय – NIC यांचेकड ल ई-िन वदा संगणक णालीचा वापर पंपर  िचंचवड   
               महानगरपािलकेम ये करणेबाबत. 

वषय .१ चा वचार द.१३/०६/२०१८ या सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - २७१२      वषय मांक - ०२ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग - थाप य मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/शअ/ता/ं४/९२/२०१८, द.०९/०५/२०१८ 

       वषय –  महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांना र ता खोदाई करणेस परवानगी    
               देणेबाबत. 

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

---------- 
ठराव मांक - २७१३      वषय मांक - ०३ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग –  थाप य उ ान 
सूचक –  मा. वकास डोळस       अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ –  मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/उ ान/का व/२३२/२०१८, द.१७/०५/२०१८ 

        मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९२/०१/२०१७-१८ मधील काम .१  
अ वय,े भाग .३१ मॅगझीन  चौक उ ान वकिसत करणकेामी  मे.ड .जे एंटर ायजेस िनवीदा 
र. .३६,८६,३१४/- (अ र  र. . छ ीस लाख, शहाऐंशी हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा 
२६.२७% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .२७,१७,९१९/- 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 - २७१४      वषय मांक - ०४ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – व.म.अ.क.  
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वमअक/३/का व/१३६/२०१८, द.१८/०५/२०१८  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मे.International Association of Lions Clubs, Lion club Of Mumbai Image सं थेमाफत ई-
टॉयलेट बस वणेस परवानगी िमळणेबाबतचा  ताव दनांक ३/४/२०१८ रोजी 
महानगरपािलकेस सादर केला आहे. सदर सं था वत: सीएसआर फंडा दारे िनधी उभारते. 
सदर सं थेन े महानगरपािलका ह ीत ई-टॉयलेट उभा न टॉयलेट या देखभाल दु तीसाठ 
यावर यावसाियक जा हराती करणेकामी शु काम य ेसवलतीसह परवानगी मािगतली आहे. 

अशा कार या व छतागृहांचे उभारणीसाठ  महानगरपािलका प रसरात संबिधत खाजगी 
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सं थेस जागा उपल ध क न देण,े व छतेकामी लागणारे पाणी, वीज व सांडपा यासाठ  
यव था महानगरपािलकेस उपल ध क न ावयाचे धोरण यापूव  महानगरपािलका सभा ठराव 
मांक ४८ दनांक २०/६/२०१७ अ वय े मंजूर करणेत आल े आहे.  सदरचे व छतागृह 

देखभाल दु तीसह व छतेकामी पाणी   बल, वीज बल, कमचार  यांचेक रता होणा-या 
खचासाठ  सं थेन े जा हरातीसाठ  लायसस फ  म य े सवलत दे याची वनंती केली आहे. 
यानुसार परवाना  वभागाचा अिभ ाय घेतला असता जागा भाडे माफ करणेस स म 

सिमतीची मंजुर  िमळालेवर संबिधत सं थेन ेआव यक कागदप  सादर केलेवर यांचेकडून 

जा हरात कर, परवाना फ , व या शु क आकारणी क न जा हरात परवाना देणेबाबतचा 
अिभ ाय दलेला आहे. जा हराती या बोडचा आकार १० फुट लांबी व १० फूट उंची असा 
राहणार असुन या आकाराचे दोन पॅनेल असणार आहे. सदरची सं था ह  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका प रसरात महानगरपािलके या गरजेनुसार ई टॉयलेट बस वणार असुन 
याम य े १ शौचालय व युर नसह पु ष व १ शौचालय यांसाठ  असणार आहे. यासाठ  

सं था ह  १५ वषाचा सामंज य करार पुढ ल ५ ते १० वषाचे नुतनीकरण सह 
महानगरपािलकेसोबत करणेस तयार आहे. सदर जागेवर शौचालयाचा वापर करणेसाठ  
नाग रकांकडून सं थेस कोणतेह  शु क वसुल करता येणार नाह . जा हरात परवाना 
िमळणेक रता १) जा हरात कर २) परवाना फ  ३) या शु क िनयमानुसार संबंिधत सं थेस 
भरणेस बंधनकारक असणार आहे. सदरचे व छतागृहासाठ  सं थेस मनपामाफत िनशु क 
पाणीपुरवठा व जागा उपल ध क न देण ेह  बाब धोरणा मक अस यान े यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७१५      वषय मांक - ०५ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे          अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/फ-मु य/२७६/२०१८, द.१८/०५/२०१८  
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73-23-2017-2018 अ वये भाग .१२ 
मधील से. .२२ ओटा कम या वकसीत झाले या इमारती या प रसरात पे हर लाँक 
बस वणे व देखभालीची कामे करणेकामी राज अथमु हस ऍ ड ा पोट िन.र. .46,21,580/- 
(अ र  र कम पये शेहचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे ऐंशी फ ) पे ा 32.99% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .30,96,921/-  पयत काम क न घेणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७१६      वषय मांक - ०६ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – अ े य थाप य 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर          अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .अ ेका/ था/का व/५७७/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 

       वषय – पंपर  िचंचवड मनपा या मु य शास कय इमारतीतील जुना जी बी हॉलवर 
लॅब टाकणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे याकामासाठ  (Architect)  

व (PMC)  ची नेमणुक करणेबाबत. 
वषय .६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - २७१७      वषय मांक - ०७ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग - थाप य मु यालय 
सूचक – मा.न दा ल ढे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/अ-मु य/७३९/२०१८, द.०५/०५/२०१८  
       वषय – ब भाग कायालयासाठ  न वन शासक य इमारत बांधण.े 

वषय .७ द र  दाखल करणेत यते आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

िनणय – सदर कामासाठ  फेरिन वदा काढणेत यावी. 
---------- 

 
ठराव मांक - २७१८      वषय मांक - ०८ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग - थाप य उ ान 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. . था/उ ान/का व/२३४/२०१८, द.१७/०५/२०१८  
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२३/०१/२०१७-१८ मधील काम 

.०१  अ वय,े पंपर  . . ४४ मधील हेमू कलानी उ ानात शह द हेम ूकलानी यांचा पुतळा 
उभारणकेामी म.ेहष एंटर ायजेस िन.र. .२४,९०,०००/-  (अ र  र. . चोवीस लाख, न वद 
हजार फ ) पे ा ०४.००% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,८९,६००/- 
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 घेणसे मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७१९      वषय मांक - ०९ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे जा. .मभा/ं०४/का व/३६८/२०१८, द.१५/५/२०१८  
       मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे - 
       आरो य वभागास पायरे म ए स 2 ट के आय एस आय माक खरेद  करणेकामी ई 
िन.स.ु .01/2018-19 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन िन वदाधारकांचे दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे 

डॉ फ न से स कॉप रेशन, ठाणे यांचे दर ती िलटर र. .2280/- या माणे 775 िलटरसाठ  एकुण 
र. .17,67,000/- (अ र  र. . सतरा लाख सदु  हजार फ ) इतका खच येणार आहे. ा  
लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर वह त 

नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७२०      वषय मांक - १० 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – म.सा.भा.ं(वै ) 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .मसाभा/ं४/का व/१२४/२०१८, द.१६/०५/२०१८  
       वषय – वाय.सी.एम.एच येथे णांना हे थ काड उपल ध क न देणेकामी येणा-या    
               खचास मा यता घेणेबाबत. 

वषय .१० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २७२१      वषय मांक - ११ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग - जलिन:सारण, ग े य 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ग े/जिन/ग१/१९३/२०१८, द.१७/०५/२०१८  
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून - 
       पंपर  िचंचवड मनपाचे “ग” भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे काम  मे.बी. ह .जी इं डया  यांचे काम 
५.५०% कमी  दरान े चाल ू आहे. मा. थायी सिमती ठराव .१५३२ द.०७/१२/२०१७ नुसार 
मे.बी. ह .जी इं डया यांना ५.५०% कमी दराने ३ म हने कर ता र. .२३,३७,२४५/- काम 
क न घे यास व खचास मा यता दलेली आहे.  नवीन िन वदेसाठ  म.े वशाल िस ह ल 
कॉ ॅ टर यांनी २% कमी दरान े िन वदा सादर केलेली आहे. बी. ह .जी.इं डया व वशाल 
िस ह ल कॉ ॅ टर यां या दराची तुलना केली असता म.ेबी. ह .जी.इं डया यांचे दर कमी आहे. 
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३ म हना कालावधीसाठ  र. .२४,७३,२७५/- यानुसार ५.५०% कमी दरान े २३,३७,२४५/- 
इतका खच अपे त आहे. यामुळे महानगरपािलकेचा आिथक फायदा होणार आहे. मा. थायी 
सिमती ठराव .२३८८ द.२८/०२/२०१८ नुसार सदर कामास ६ म ह यांची मुदतवाढ व सदर 
कामासाठ   ड आ ण अ भागा माणे बील अदा करणेस सद य तावा ारे मा यता दलेली 
आहे.   मे.बी. ह .जी.इं डया यांचेकडून ‘ग’ े ीय जलिनःसारण वभागाकडे कर त असले या 
कामास ३ म हन ेमुदतवाढ द यास र. .२३,३७,२४५/- इतका खच वाढणार आहे तर  वाढ व 

खच र कम .२३,३७,२४५/- सह एकूण र. .४६,७४,४९०/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख    
चौ-याह र हजार चारशे न वद फ ) इत या खचास मा यता देणचेी मा. आयु  यांची मागणी 
असली तर  र. .२३,३७,२४५/- (अ र  र. . तेवीस लाख सदोतीस हजार दोनशे पंचेचाळ स 
फ ) यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७२२      वषय मांक - १२ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – आरो य मु यालय 
सूचक – मा.ल ढे न ता               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ– मा.अित र  आयु  (२) यांचे .आ.मु.का./४/का व/३५१/२०१८, द.१७/०५/२०१८  
       मा.अित र  आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापन यासाठ  

शासनाकड ल मंजूर िनधीमधुन यां क प तीने र ते सफाईकामी मनपा मालक ची VT  650 

मतेची  ४ तसेच VT  500 मतेची-४ असे एकूण ८ रोड वपर वाहने खरेद  केली आहेत. 
तसेच ठेकेदार मालक चे २ असे एकूण १० रोड वपर वाहनां दारे मनपा ह तील र यांची 
(यां क प दतीन)े रोड वपर वाहनां दारे दैनं दन साफसफाई करणेकामी िन वदा नोट स 
.२/२०१५-१६ िस द केली असता सदर िन वदेसाठ  खालील माणे लघु म दर ा  झाल े

असुन सदर ठेकेदारांना द.१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ पयत २ वष कालावधीसाठ  
कामाचे आदेश दले आहेत.  
 

अ. . िन वदाधारक/ ठेकेदाराचे 
नाव 

वाहनांचा तपिशल अंदाजप क य दर 
र. .( ित क.मी 

ित दन) 

ा  लघु म दर 
र. .( ित क.मी 

ित दन) 
१. मे.ड .एम.एंटर ायझेस मनपाची VT – 500-४ ३२७/- २१९/- 
२. मे.बी. ह .जी. इंड या िल. मनपाची VT – 650 -४ ४२३/- २७१/- 
३. मे.बी. ह .जी. इंड या िल. ठेकेदाराची VT – 500 -२ ५०३/- २९८.५० 

४. मे.ड .एम.एंटर ायझेस मनपाची VT – 500- २ 
वाहनांकडून मुंबई - पुणे 
र ता साफसफाई 

३२७/- २१९/- 

      सदर कामाची मुदत संपली असुन मनपाचे ६ चे ८ े ीय कायालय झा याने यानुसार 
न वन िन वदेसाठ ची े ीय कायालयिनहाय रोड वपर वाहनांची आव यक सं या व तसेच 
टचाट इ याद  आव यक मा हती माग व यात येत आहे. सदर िन वदा या पणु होवुन 

य  काम सु  हो यासाठ  काह  कालावधी जाणार आहे. तर  उपरो  नमुद केले या 
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दरानुसार सदर सं थांकडून द.१/१२/२०१७ ते ५ म हने अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 
होईपयत यापैक  थम होईल या कालावधीसाठ  मा. थायी सिमती ठराव .२३५७ दनांक 
२८/२/२०१८ अ वये मा यता दली आहे. सदर कामाची मुदत द.३०/४/२०१८ रोजी संपली 
अस याने उपरो  नमुद केले या दरानुसार सदर सं थांकडून द.१/५/२०१८ ते द.३१/८/२०१८ 
अखेर ४ म हन ेकालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास (४ म हने कालावधीसाठ चा अंदा जत खच 
र. .१,४०,००,०००/-) (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख फ ) तसेच यानुसार येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २७२३      वषय मांक – १३  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.राज  गावडे                अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे जा. .मभा/ं०४/का व/३८५/२०१८, द.१९/०५/२०१८  
       मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपाचे व वध वभागास आव यक फिनचर सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा सुचना 
.53/2017-18 चे मंजुर दरानुसार म.ेएम.पी.एल.इं जिनअर ंग, िचंचवड यांचे बाब .01, 02, 04, 06, 

07, 08, 09 व 10 एकुण बाबी 08 साठ  एकुण र. .11,26,019/-, 02. मे.िस द  कॉपीअस अँड टुडंट 
कं झुमर टोअर, पंपर  यांचे बाब .03 साठ  एकुण र. .1,49,695/- व 03. मे. वरा एंटर ायजेस, 

िचंचवड यांचे बाब .05 साठ  एकुण र. .70,800/- अस े एकुण 10 बाबी साठ  एकुण 
र. .13,46,514/- (अ र  र. . तेरा लाख शेहेचाळ स हजार पाचशे चौदा फ ) इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
वह त नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७२४      वषय मांक – १४  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग - थाप य मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. ा खानोलकर 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे . था/िन/फ-मु य/का व/२७५/१८, द.१९/०५/२०१८  
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १७) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण े 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 यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २७२५      वषय मांक – १५  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – ह े य YCMH  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. . व/ह /ेवायसीएमएच/१२५/२०१८, द.२१/०५/२०१८  
       वषय – १ जुन २०१८ ते ३१ मे २०२१ (३ वष) ा कालाविधकर ता 

वाय.सी.एम.हॉ पटल येथील UPS Sysyem (4 UPS) ची   वाष क देखभाल 
दु ती करणबेाबत. 

वषय .१५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २७२६      वषय मांक – १६  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग– वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड                        अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे जा. .काशा/भा/ंका व/१२७/२०१८, द.२३/०५/२०१८  
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड मनपा या मालक ची जुनी/िनकामी एकूण ६९ वाहनाचा  िललाव 

करणेकर ता िललावदाराची नेमणूक कर यासाठ  ३ वेळा केले या ई–िन वदा कायवाह त 
अंितमत: एक िन वदा ा  झालेने सदर िन वदा  द.१३/०३/२०१८ रोजी स म मा यतेने 
उघड यात आली असता याम ये म.े रलाय स ऑ शनस यांचे आर.ट .ओ.ने वह त केले या 
वाहनां या िललावा या गोपिनय कंमतीनुसार य  िललावात ठरणा-या वाहनां या व या 
कंमतीवर २% इतका िललाव किमशन दर ा  झाला आहे. सदर दर वकृतीस व यानुसार 
एक वष कालावधी कर ता करारनामा करणेस तसेच या दराने िललावदाराचे येणारे किमशन 
अदा करणसे मा यता देणते येत आहे.       

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

ठराव मांक - २७२७      वषय मांक – १७  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग - म यवत  भांडार 
सूचक – मा.न ता ल ढे                  अनुमोदक – मा. ा खानोलकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं६/का व/२२३/२०१८, द.२४/०५/२०१८  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध एसी,वॉटर कुलस आ ण फॅ स सा ह य 

खरेद कामी ई िन वदा सुचना .38/1/2017-18 अ वय,े ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यानुसार सदर िन वदे कर ता एकुण सहा िन वदाकार ा  झाल.े िन वदेतील ा  लघु म 
िन वदाकार म.ेएनज  टेक िस ट म यांचे ा  लघु म बाब .1 या माणे एकुण 01 बाबी 
सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .14,70,000/- हे अंदाजप क य दरापे ा 8.02% ने कमी 
अस याने व मे.धूपर दस ेड ंग ा.िल. यांचे ा  लघु म दर बाब . 2 व 3 या माणे एकुण 
02 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .10,13,750/- हे अंदाजप क य दरापे ा 15.73% ने कमी 
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अस याने तसेच म.ेयश इले ोलाईन यांचे ा  लघु म दर बाब .4 व 5 या माणे एकुण 02 

बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .1,03,875/- हे अंदाजप क य दरापे ा 0.26% ने कमी 
अस याने या माणे सदर एकुण लघु म दर बाब .1,2,3,4,5 या सव सा ह यांचे ा  लघु म 
दर एकुण र. .25,87,625/- (अ र  र. .पंचवीस लाख, स याऐंशी हजार, सहाशे पंचवीस फ ) हे 

अंदाजप क य दरापे ा 10.94% ने कमी अस याने वकृत क न यांचेबरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७२८      वषय मांक – १८  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/६/का व/९७/२०१८, द.२१/०५/२०१८  
       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 ए ल २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/९७/२०१८ द.२१.०५.२०१८ अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन 

करणते येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २७२९      वषय मांक – १९  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .मा य/िश/४/का व/२६८/२०१८, द.२५/०५/२०१८  
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       द.२६ जानेवार  २०१८ रोजी देशातील सवात उंच रा वजाचे भ  - श  चौक 
िनगड  येथे जास ाक दनी उदघाटन, वजारोहन काय मासंदभात १४४० वदया याना खाऊ 
हणून ब क टांचा थेट प द तीने खरेद  करणेकामी म.े ी.भ  एंटर ायजेस, िचखली 
ािधकरण पुण े१९ यांचेकडून एकुण १४४० व ा याना टािनया ६६ ॅम वजनाचे गुड डे रच 

बटर कुक ज ब क टांचा ०१ पुडा ित नग ९.०९ दर या माणे १४४० पुडयांचे एकुण 
र. .१३,१०१/- व  मे.साई सेवा केटरस, िचंचवड,  पुणे १९  यांचेकडून १४०० वदया याना पाणी 
बाटली थेट प दतीने खरेद  करणेकामी ित पाणी बाटली १०/- दर या माणे १४०० बाट यांचे 
र. .१४,०००/- असे एकूण र. .२७,१०१/-(अ र  र. . स ावीस हजार एकशे एक फ ) अदा 
करणेत आले या खचास मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७३०      वषय मांक – २० 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग - मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .मा य/िश/०३/का व/१३४/२०१८, द.२५/०५/२०१८  
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचचंवड मनपा या मा यिमक व ालयासांठ  सन 2018-19 या शै णक वषात 
इय ा 5 ते 8 वी व 9 ते 10 वी या मराठ , इ जंी, ऊदु  मा यमासाठ एकुण ३९९४८ िमक 
पु तके थेट प दतीने खरेद कामी महारा  रा य पा यपु तक िनिमती अ यास म संशोधन 
मंडळ, बालभारती, पुणे यांना आगाऊ र कम .21,80,436/- कंवा येणा-या य  खचास 
मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - २७३१      वषय मांक – २१  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .मा य/िश/४/का व/२६९/२०१८, द.२५/०५/२०१८  
       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 २६ जानेवार  २०१८ जास ाक दना 

िनिम  व ा याना खाऊ हणून टािनया गुड डे रच बटर ६६ ँम ब क टे पुरवठा 
करणेकामी नामांक त कपंनी टािनया इंड ज िल िम. बगलोर या उ पाद त कंपनीचे पंपर  

िचंचवड मधील अिधकृत व े ते म.ेभ  एंटर ायजेस, िशवतेजनगर, िचंचवड टेशन, पुण–े१९ 
यांचे कडून करारनामा न करता, सरळ थेट प दतीने खरेद  केल ेअस यान े ित नग ९.०९ दर 
या माणे एकुण ९,१०८ व ा याचे एकूण र. .८२,७९२/-  (अ र  र. . याऐंशी हजार सातशे 
या णव फ ) खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - २७३२      वषय मांक – २२  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – लेखा वभाग  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर   
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/१/का व/१३३६/२०१८, द.२४/०५/२०१८  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे 
सन २०१६-१७ या वषातील य  जमा खचाचे वा षक लेखे तयार कर यात आल ेआहेत.  
सदर वा षक ले यांनुसार य  जमा खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २७३३      वषय मांक – २३  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – डा वबाग  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ –  मा.अित. आयु  यांचे जा. . डा/४/का व/१२६/२०१८, द.१०/०४/२०१८  
        मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ०४ दनांक 
२५/०५/२०१८ अ वये आगामी ज हा तर शालेय हॉक  पधा २०१८-१९ अनुषंगाने २५० 
व ाथ  खेळाडंूचे मेजर यानचंद हॉक  टेड यम नेह नगर, पंपर  १८ येथे द.१५/०४/२०१८ 
 ते १४/०५/२०१८ या काळात उ हाळ  हॉक   िश ण िशबीर २०१७ आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या र. .६,५४,०००/- (अ र  र. .सहा लाख चौ प न हजार फ ) अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता व सदरचा खच, डा िनधी, डा िश ण िशबीर या 

लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २७३४      वषय मांक – २४  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – डा वभाग  
सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/४/का व/१४७/२०१८, द.०३/०५/२०१८  
       २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .५ द.२५/०५/२०१८ 

       वषय – उ हाळ  िश ण िशबीर २०१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या  
खचास मा यता देणेबाबत.  
वषय .२४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणते यावा. 

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

ठराव मांक - २७३५      वषय मांक – २५  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग - व ुत मु य  
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे जा. . वमुका/५/का व/२०४/२०१८, द.२५/०५/२०१८  
       मा.अित र  आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .36-2017/18 मधील अ. .1 
अ वये भाग .27 म ये एल.ई.ड . दवे बस वणेकामी म.ेमनु ी इले क स 
िन.र. .29,95,180/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पं या णव हजार एकशे ऐंशी फ ) पे ा 
16.60% कमी, या दराने ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७३६      वषय मांक – २६  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – थाप य ब मु य 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२-ब/३६०/२०१८, द.२४/०५/२०१८  
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .102/1/2017-18 अ वये ांतीवीर चाफेकर 
वा या या ितस-या ट याची कामे करणे भाग १ कामी म.ेयशक असोिसए स 
िन.र. .48,96,009/- (अ र  र कम अ ठेचाळ स लाख शहा णव हजार नऊ फ ) पे ा 11.88% 

पे ा कमी या दराने र. .43,14,363/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७३७      वषय मांक – २७  
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग -  थाप य ब मु य 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२-ब/३६१/२०१८, द.२४/०५/२०१८  
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .103/7/2017-18 अ वये भाग .१८ म ये 
ता यात येणारे आर णे वकसीत करणेकामी म.ेएस. ह . सातपुते डे हलपस अ ड ब डस 
िन.र. .27,93,670/- (अ र  र कम स ा वस लाख या नव हजार सहाशे स र फ ) पे ा 
27.27% कमी या दराने र. .20,31,836/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल.े 
   
ठराव मांक -  २७३८      वषय मांक – २८ 
दनांक – ३०/०५/२०१८      
सूचक – मा.सागर आंगोळकर         अनुमोदक – मा.अचना बारण े
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.अचना बारणे यांचा ताव – 
       वा हेकरवाड  चौक ते औंध रावेत र यावर ल डेअर  फाम चौक ताथवडे पयत या 
४५ मी. ं द पाईन र ता वकिसतकरणे व पवना नद वर महानगरपािलका बोट कलब जवळ 
पुल बांधणे तसेच वकास आराख यातील फुगेवाड  पासुन ते िचंचवड पयतचा रे वे लाईनला 
समांतर १२.०० मी. ं द चा र ता वकसीत करणेकामी नगरसद य, मा. आमदार यांची मागणी 
आहे. मे. तुप क स टंट ा. िल. यांनी महानगरपािलकेम े उ डाणपुल, नद वर ल पुल, 
र ता, इ. कारचे अनेक क पांचे िनयोजन क न पुण केले आहेत, यांचा कामाचा अनुभव 
पाहता यांचे महानगरपािलके या क स टंट व आ कटे ट पॅनेलवर नेमणुक कर यात यावी. 
तसेच वर ल कामांसाठ  म.े तुप क सलटंट ा. िल. यांची स लागार हणून नेमणूक के यास 
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कामे गुणव ेने पुण हो यास मदत होईल मा. थायी सिमट  ठराव .२१३९ द. ०७/०२/२०१८ 
नुसार क प यव थापन स लागार यांना खालील माणे फ  अदा करणेस मा यता िमळाली 
आहे. 
अ) र ते, पावसाळ  वा हनी आ ण थाप य वषयक क प  

 
Sr. No. 

 
Category 

 
Pre Tender Fees 

 
Post Tender Fees 

 
Total Fees 
  

1 Upto 5 Crore 0.75% 1.25% 2.00% 

2 5 to 20 Crore 0.75% 1.00% 1.75% 

3 20 to 50 Crore 0.50% 1.00% 1.50% 

4 Above 50 Crore 0.25% 1.00% 1.25% 

   
ब) उ डाणपूल, ेड सेपरेटर, सबवे, रे वे उ डाणपूल, पादचार  पूल, काय वॉक, इमारत 

 
Sr. No. 

 
Category 

 
Pre Tender Fees 

 
Post Tender Fees 

 
Total Fees 
  

1 Upto 5 Crore 1.00% 1.75% 2.75% 

2 5 to 20 Crore 1.00% 1.50% 2.50% 

3 20 to 50 Crore 1.00% 1.25% 2.25% 

4 Above 50 Crore 0.75% 1.25% 2.00% 

 
वर ल माणे मा. थायी सिमतीने मा य केले या स लागार फ  नुसार तसेच वर ल त ा ब  

(उ डाणपूल, ेड सेपरेटर, सबवे, रे वे उ डाणपूल, पादचार  पूल, काय वॉक, इमारत) म ये 
नमूद केले या कामांकर ता डझाईनचे ुफ चे कंग (Proof Checking) साठ  वकृत क प 
र कमे या ०.५०% अशी फ  स लागार देय रा हल, तर  वा हेकरवाड  चौक ते औंध रावेत 
र यावर ल डेअर  फाम चौक ताथवडे पयत या ४५.०० मी. ं द पाईन र ता वकसीत करणे 
तसेच वकास आराख यातील फुगेवाड  पासुन ते िचंचवड पयतचा रे वे लाईनला समांतर 
१२.०० मी. ं द चा र ता वकसीत करणे या कामासाठ  क प यव थापन स लागार हणून 
मे. तुप क सलटंट ा. िल. यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ  स लागार हणून 
नेमणूक करणेस तसेच मनपा या स लागार पनॅलम ये समावेश करणेस व सदर या 
कामांसाठ  मा. थायी सिमती सभेने मा यता द यानुसार वीकृत िन वदा र कमे या वर ल 
तक यानुसार येणार  फ  स लागारास अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच करारनामा 
करणेची कायवाह  बीआरट एस वभागा माफत करणेस मा यता देणेत यते आहे.  

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

ठराव मांक -  २७३९      वषय मांक – २९ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     

सूचक – मा. वलास म डगेर                  अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.न ता ल ढे यांचा ताव – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवेतून अिधकार  व कमचार  सेवािनवृ  होत 
असतात या अिधकार  व कमचा-यां या सेवािनवृ ी गौरव याथ समारंभासाठ  यापुढे 
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ितवष  र. .३,००,०००/- (अ र  र. . तीन लाख फ ) महानगरपािलकेतफ कामगार 

क याण िनधी म ये जमा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २७४०      वषय मांक – ३० 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – मा यिमक िश ण  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे .मा य/िश/७/का व/७१/२०१८, द.२२/०५/२०१८ 

  मा.अित र  आयु , यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  मा यिमक िश ण वभागामाफत सन २०१५ -
२०१६ या शै णक वषापासून सु  केले या पीनगर, थेरगांव, लांडेवाड , खराळवाड , नेह नगर, 
फुगेवाड /दापोड  या ६ उदू  मा यम शाळांना मा. अवर सिचव, महारा  शासन, शालेय िश ण 
व डा वभाग मं ालय मुंबई यांनी यांचेकड ल शासन िनणय मांक एसएफएस-
१०१७/ . .६६८/एसएम-२ दनांक २७/१०/२०१७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
सदर शाळा वत: या उ पनातून व रा य शासनावर य  अथवा अ य  कोण याह  
कारचे आिथक दािय व न येता सु  कर यास शासन परवानगी दे यात आलेली आहे. तथा प, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागातंगत कायरत असले या ६ उदू  
मा यम शाळांसाठ  सन २०१७-२०१८ या शै णक वषाक रता घडयाळ  तािसका बेसीसवर 
नेमले या िश कांची मुदत ह  माहे ए ल २०१८ म ये संपु ात आ याने सन २०१८-२०१९ या 
शै णक वषाक रता न याने जा हरात देवून घडयाळ  तािसका बेसीसवर िश कांची नेमणूक 
करणे आव यक अस यान े सन २०१८/२०१९ या शै णक वषाक रता मनपाचे 

www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर न याने जा हरात देवून ६ उदू  मा यम शाळाक रता 
एकूण १२ िश कांची नेमणूक करणेकामी व शासनिनणयनुसार मानधनापोट  येणा-या अंदाजे 

खचास कंवा येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणेकामी दनांक 
२७/०४/२०१८ अ वये तावास मा यता घे यात आलेली आहे.  सबब, सन २०१८-२०१९ या 
शै णक वषाक रता वर ल नमूद केले या ६ उदू  मा यम शाळांक रता बी.एस.सी. बी.एड. कंवा 
बी.ए. बी.एड. १२ िश कांची घडयाळ  तािसका बेसीसवर िश कांची न याने जा हरात देवून 

नेमणूक करणेस व शासन िनणयानुसार घडयाळ  ती तास र. .५४/- या माण ेमानधन अदा 
करणे आव यक आहे. याक रता मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन २०१८-२०१९ चे 
अंदाजप काम ये अ थायी आ थापना या लेखािशषावर र. .४०,००,०००/- इतक  तरतुद 
कर यात आलेली आहे. तर  वर ल नमूद केले या ६ उदू  मा यिमक शाळांना १२ उदू  मा यम 
िश कांची घडयाळ  तािसका बेसीसवर ता पुर या व पात नेमणूक करणेस व यां या 
मानधनापोट  येणा-या अंदाजे खचास कंवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७४१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     वभाग – मा यिमक िश ण  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे .जिन/२/का व/१०४७/२०१८, द.२९/०५/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु , यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1-1-2018-19 ( दतीय सुचना) अ वये 
पंपर  िचंचवड मनपा या "ह" भागातील जलिनःसारण निलकांची यां क  प दतीने वा षक 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी M/s.Manish Associates यांनी िन.र. .98,97,048/- 
(अ र  र. .आठया णव लाख स या णव हजार अ ठेचाळ स फ ) पे ा 0.00 (अंदाजप क य 
दरानुसार) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 98,97,048/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची 
र कम अ / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २७४२       वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     

सूचक – मा. वलास म डगेर                     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 
       द. २४/५/२०१८ रोजी स.१०.०० वा. भाग .२५ मधील व वध वकासकामांचे 
भुिमपुजन समारंभ महापािलकामाफत आयो जत करणेत आले होते. सदर काय म 
िनयोजनाची मा हती सहा.आयु , जनसंपक वभाग यांनी द.२३/५/२०१८ रोजी सायं 
५:४९:३३ वा महापािलका कायालयीन वेळ संपलेनंतर सव संबंिधत सव वभागांना ई-मेल ारे 
कळ वल.े तसेच उदघाटनाची वेळ द. २४/५/२०१८ रोजी कायालय सु  होणे आगोदर हणजे 
स.१०.०० वा. आयो जत करणेत आले होते. तसेच या काय मासाठ  महापािलके या पदािधका-
यांना तसेच संबंिधत े य कायालय अ य  तसेच या े ीय कायालयातील सव स मा. 
नगरसद या यांनाह  कोण या कारचे ई-मेल, फोन, एस.एम.एस., हाईस एस.एम.एस., 
िनमं ण प का इ. ारे कळ व यात आलेले नाह . ह  बाब िनयमाधीन नाह  सदर सहा.आयु  
जनता संपक वभाग यांनी जाणुन बुजुन मनमानी क न िश ाचाराचा भंग केलेला आहे हे 
प  होत आहे. सदर करणाची संपुण चौकशी क न यां यावर जबाबदार  िन चत क न 

यो य ती कोयदेशीर कारवाई करणेत यावी. सदर बी.आर.ट .एस. चे कायकार  अिभयंता यांनी 
या कामाचे भुिमपुजन करणेत आले या कामाम ये भुिमपुजन केलेला रोड या कामाचे वक 

ऑडर म ये अंतभाव आहे का? व कोण या मागणीव न व कोण या बांधकाम 
यावसाियका या फाय ासाठ  या र यावर ल कामाची अंमलबजावणी केली आहे का? सदर 
कामाचे माच २०१६ मधील कामाचा आदेश असताना मे २०१८ म ये भुिमपुजन करणेचे काय 
योजन आहे. याचीह  सदर कायकार  अिभयंता, बी.आर.ट .एस. यांची संपुण चौकशी क न 
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या यावरह  शासनाने वर त कायदेशीर कारवाई करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  कर यात यावी.     
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक -  २७४३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     

सूचक – मा. वलास म डगेर                         अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
       सांगवी येथील महा मा योतीबा फुले पुला या पलरची एक बाजु ायोिगक वावर 
ह टकल गाडन हणुन वकसीत करणेचे काम मे.नेटसफ रसच लॅब ा.िल., बाणेर, पुणे यांना 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक -  २७४४     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३०/०५/२०१८     

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 
       मा. थायी सिमती ठराव . २७०७ द.२३/५/२०१८ म ये खालील माणे दु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 " येक कामाचे अंितम बील अदा करणेपुव ", ऐवजी "अंितम बील अदा केलेनंतर वर त 
लेखा प र ण वभागातून, लेखाप र ण क न घेणेत यावे". अशी दु ती करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
      सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  कर यात यावी.       

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

             (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,                           पंपर  - ४११ ०१८                  
मांक - नस/३/का व/७३१/२०१८ 

दनांक - ३१/०५/२०१८    

                                                                                                           
                                                                                नगरसिचव   

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका    
पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.                                              पंपर  - ४११ ०१८  
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( . था/िन/फ-मु य/का व/२७५/२०१८, द.१९/०५/२०१८ वषय .१४ चे लगत) 
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