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

कायप का मांक - २० 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक–०२/०८/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०२/०८/२०१७ 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.उ म काश कदळे 
४) मा.मुंढे उषा अंकुश 
५) मा.माधरु  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.हषल म छं  ढोरे 
७) मा.कुटे िनमला संजय 
८) मा.कोमल दपक मेवानी 
९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१३) मा.राजू िमसाळ 
१४) मा.अिमत राज  गावडे 
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
            यािशवाय मा.अ युत हांगे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.गावडे-सहआयु ,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत-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.िनकम,मा.सवणे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.घुबे,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे 
मा.र पारखी,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.गायकवाड,मा.भोसले, 
मा.मोरे,मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.बहुरे- शासन अिधकार , 
मा.लावंड-कायदा अिधकार ,मा.जगदाळे-कामगार क याण अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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(मा. थायी सिमतीतील स मा.नगरसद या उषा अंकुश मुंढे यांची पंपर  िचंचवड 
महापािलके या जैव व वधता यव थापन सिमती या अ य पद  िनवड झा याब ल थायी 
सिमती या वतीने मा.सभापती यांचे ह ते पु पगु छ देऊन स मान कर यात आला. तसेच पंपर  
िचंचवड शहरातील कु.िशतल जाधव या व ाथ नीने लॉन टेिनस या डा कारात चौदा वषाखालील 
वयोगटात थम मांक आ ण सोळा वषाखालील वयोगटात दुसरा मांक पटकवला याब ल 
मा.सभापती यांचे ह ते स मानिच ह आ ण पु पगु छ देवून स कार कर यात आला.) 

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

घेणेत आले –  
 
वषय मांक ३७) मनपाचे न वन ग व ह भाग े य कायालयास आव यक फिनचर सा ह य  

खरेद बाबत...  
वषय मांक ३८) सभंाजीनगरमधील िशव शाहू शंभो उ ान देखभाल, वकास व संर णाकामी 

देणेबाबत – मा.अिमत गावडे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
वषय मांक ३९) शाहूनगरमधील शाहू उ ान देखभाल, वकास व संर णाकामी देणेबाबत – 

मा.हषल ढोरे, मा.मोरे र भ डवे यांचा ताव... 
वषय मांक ४०) ांितवीर चापेकर वा या या ितस-या ट याची कामे करणेसाठ  वा तु वशारद 

नेमणेबाबत – मा.उषा मुंढे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
वषय मांक ४१) क भागातील व वध कामांक रता आ कटे ट, ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट 

इ.ची नेमणूक करणेबाबत-मा.आशा धायगुडे-शडगे,मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
वषय मांक ४२)  थाप य उ ान वभागाकड ल तरतूद क न िन वदा काढावयाची कामे 

करणेबाबत – मा.माधुर  कुलकण , मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
वषय मांक ४३) महानगरपािलका े ातील व वध कामांक रता आ कटे ट, ोजे ट मॅनेजमट 

क सलटंट इ.ची नेमणूक करणेबाबत-मा.आशा धायगुडे-शडगे,मा.उषा मुंढे यांचा 
ताव... 

वषय मांक ४४) मा. थायी सिमती सभा द.१०/८/२०१७ रोजी द.ु२.०० वा. घेणेबाबत – 
मा.वैशाली काळभोर, मा.िनमला कुटे यांचा ताव...  

----------- 
दनांक १९/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८)  चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
िनणय–१) शहरातील र यांवर ल ख डयांबाबत – शहरातील सव ख डे ताबडतोब भरले गेले पाह जेत.  

२) मोकाट जनावरे, डुकरांबाबत –  
अ) सभेम ये सव सद यांनी शहरातील मोकाट जनावरे, कु ी, डुकरे यां याबाबत त ार  
मांड या आहेत, सूचना के या आहेत. शहरातील आतील भागांत सरास मोकाट जनावरे, डुकरे 
र यात आडवे येत असतात,र या या मधोमध बसलेले असतात. शहरात डुकरांची सं या  
 



 3
 
खूप वाढली आहे. भटक ,मोकाट जनावरे पक़डणे, जनावरांची मोजणी करणे, यासाठ  जी 
एज सी नेमली आहे, यां या कामकाजाचे िनयोजन करावे.  
ब) कती डुकरे पकडली, याची मा हती वभागाला देखील असणे आव यक आहे. 
िन वदाधारकास फायदा होत असेलतरच तो तेवढ  त परता दाखवणार. टडर करताना सव 
बार कसार क मु ांचा देखील वचार झाला पाह जे.  
क) पावसा यात साप िनघ याचे माण जा त असते. एका घरात ४६ साप िनघा याची 
बातमी वतमानप ात आली होती. अशावेळ  महापािलकेची यं णा काय काम करते. 
नागर कां या जीवीताचा  िनमाण होतो, अशा ठकाणी महापािलकेने हयगय करणे अपे त 
नाह . थायी सिमतीचे आदेश आहेत क , यापूव  जे सपिम  मानधनावर काम कर त होते 
यांना पु हा कामावर घे यात यावे.  

३) अनिधकृत फलकांबाबत- 
अ) अनिधकृत फलकांवर जाह रात दस यास जाह राती या दरापे ा शंभर पट ने दंड 
आकार यात यावा. कडक कारवाई करावी.  
ब) या- या ठकाणी अनिधकृत इमारतींवर फलक लागलेला आहे, या सव जागा/इमारत 
मालकांना नोट स बजवावी क , ते फलक वखचाने काढून टाकावेत. महापािलकेने बोड 
काढ यास याचा खच संबंिधत मालकाला ावा लागेल.  
क) महापािलका मु य शासक य इमारतीबाहेर ल, कासारवाड  चौकातील, जे बोड मो या 
व पात दसतात ते प हले काढ यात यावेत. कासारवाड  येथे लावले या फलकामुळे जे आर 

ड  टाटा उ डाण पूल झाकलेला आहे. अशावेळ  संबंिधत फलकधारकास सांगूनह  जर तो 
फलकाची साईज कमी करत नसेल तर महापािलकेने फलक काप याची कारवाई करावी. 
उ ापासून आठ भागांत आठ ठकाणी बोडावर कारवाई झाली पाह जे.  
ड) नोट स पर यड संपूनह  अजून कोणी कागदप े आणून दलेली नाह त यामुळे कारवाईस 
सु वात करावी. पुढ ल ८ दवसांत शहरातील कमान प नास ते शंभर बोड उतरले पाह जेत. 
कट ंग चाजस असतील याचा भार या एज सीवर ठेव यात यावा.  
इ) अनिधकृत फलकांना ित बोड, ित म हना .१०,०००/- इतका दंड आकार यात यावा व 
ठेकेदाराकडून तो वसूल करावा. बोड कधी लावला आहे हे गृह त ध  नका. दंड वसूल झाला 
नाह तर फौजदार  दाखल करा, बोड काढून टाका. परवानगी असले या बोडस ्  वर या 
ठेकेदाराला जाह रात क  देऊ नका. सग या ठेकेदारांची सग या कारे मु कटदाबी करा.  
ई) पुणे-मुंबई हाय-वे वर ल बोडस ्  तपासले, या माणे इतर सव हाय-वे, र यांवर ल बोडस ्  
ची तपासणी करावी. या ठकाणी अनिधकृत बोड सापडतील, ितथे कारवाई करावी.  
उ) दंड वसूल झाला पाह जे. आप याला ठेकेदाराचे नाह तर, महापािलकेचे उ प न वाढवायचे 
आहे. कती दंड वसूल झाला, वभाग मुखांनी याची मा हती पुढ ल बुधवार  थायी सिमती 
सभेम ये ावी.  
ऊ) स मा.सद यांनी जे-जे  केले आहेत, वभाग मुखांनी पुढ ल बुधवार  होणा-या सभेम ये 
याची स व तर मा हती दे यात यावी. कऑ क संदभात टडर ंग या झालेली असली 
पाह जे.  
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४) बीआरट एस मागावर ल पोलबाबत -  
पुणे-मुंबई महामागावर बी ह जी कंपनीला कोण या कामासंदभात परवानगी दली आहे, कुठे-
कुठे पोल लावले आहेत, यांनी बीआरट एस मागावर जे बस टॉप उभारले होते यातील दोन 
बस टॉप पडले आहेत, या कंपनीकडून याचा खच वसूल क न घेतलात का, इ. बाबत या 
संपूण वषयाची स व तर मा हती मा.जुंधारे, कायकार  अिभयंता यांनी पुढ ल बुधवार  होणा-
या सभेम ये दे यात यावी. 
५) अंडरपासमधील यव थेबाबत- फुगेवाड  येथील अंडरपास, काळेवाड  येथील अंडरपास, 
बगबाजारसमोर ल अंडरपास या ठकाणी असलेली व छता, काश यव था उ ा याची पाहणी 
थायी सिमतीकडून केली जाईल. परंतू ितथे जर काह  ुट  आढळ यास यास संबंिधत 

अिधकार  जबाबदार राहतील.  
६) १०वी व १२वी तील उ ीण गुणवंत व ा याना फॉम देणेबाबत –   
शाळां या बाबतीत कुठलीह  हयगय कंवा हलगज पणा खपवून घेतला जाणार नाह . फाईलवर 
मा.आयु  यांची सह  घेऊन उ ा कुठ याह  प र थतीत हा वषय पूण करावा. सव 
नगरसद यांना दोन दवसांत फॉम वतर त हावेत.  
७) आधारकाडबाबत-नागर कांना, ५ वषाखालील मुलांना सु ा पैसे आकारले जात आहेत. 
नागर कांना आधारकाड मोफत काढून दले गेले पाह जेत. ऑपरेटर उपल ध होत नसतीलतर 
महानगरपािलके या आयट आयमधील माजी व ा याना तसे एक दवसाचे े िनंग ावे. 
ऑपरेटर उपल ध हो यासाठ  मा. ज हािधकार  यांना तसा ताव ावा. द,९ ऑग ट रोजी 
आठ भागांम ये मिशन उपल ध क न देऊन आधारकाड क  सु  कर याची यव था 
कर यात यावी. दले या आदेशाची अंमलबजावणी कोण याह  प र थतीत झाली पाह जे. 
यासाठ  नागर क पैसे मोजणार नाह त. ह  योजना मोफत अस याने ती मोफतच िमळाली 
पाह जे. याची जाह रात करावी.  
 या थायी सिमती सभेम ये मा.सभापती यांनी दले या आदेशांची अंमलबजावणी 
व रत करणेत यावी.    

------------ 
ठराव मांक – ७२१      वषय मांक – १ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/६५४/२०१७ द.१३/०७/२०१७ 
वषय -शालेय पोषण आहार सन २०१६-१७ योजनेअंतगत माहे डसबर २०१६ चे बाक  व माहे  

जानेवार -१७ ते माच २०१७ पयतची १ ली व ५ वी व इ.६ वी ते ८ वी चे इ कॉन फुड 
फ डेशन व इतर पुरवठाधारक यांचे शासक य अनुदान अदा करणेकामी तरतुद वग करणेकामी 
न वन लेखािशष िनमाण करणेबाबत... 

वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७२२      वषय मांक – २ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/१२/का व/१९१/१७ द.१९/०७/२०१७  
वषय - सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात न वन लेखािशष िनमाण क न अंदाजप क तरतूद र कम  

 वग करण करणेस मा यता देणेबाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७२३      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/२१८/२०१७ द.२१/७/२०१७ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
जलिन:सारण वभागाकडून शौचालय बांधणेबाबत जा हर कटन िस द करणेत आलेली 

असुन जा हरात .४३२ प  .जिन/२/का व/८३/२०१३ अ वये दैिनक/ सा ा हक यांना दनांक 
०३/०३/२०१४ रोजी कंवा यापुव  िस  करणेस देणेत आली होती. यांनी तावात नमूद माणे 
वभागास बीले सादर केलेली आहेत. तथापी तुत जा हरात दै.सकाळ, यांनी दनांक ०२/०३/१४  
रोजीचे अंकात अ.  ६४ चौ.से.मी. इत या कमीत कमी या ीम ये िस  केली अस याने जनता 
संपक वभागाकड ल प रप क .जस/०६/का व/६६/२०१४ द.१४/०२/२०१४ चे प रप कानुसार 
उवर त वृ प ांना ६४ चौ.से.मी. या ीचे तावात नमूद माणे बील दै. सकाळ यांना 
ब.र. .५४,०८०/- (२% आय.ट . कपात र. .१,०८२/- वजा जाता एकूण र. .५२,९९८/-) यास 
मा यता देणेत आली अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२४      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२१७/२०१७ द.२४/७/२०१७ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-2017 मधील अ. .2 अ वये भाग 

.23 केशवनगर येथील जु या तालेरा णालयातील व ुत यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.अवधूत इले कल लाईफ अँड स हसेस िन.र. .7,49,999/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे न या नव फ ) पे ा 15.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७२५      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२२३/२०१७ द.२४/७/२०१७ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-2017 मधील अ. .10 अ वये 

मुंबई पुणे र यावर ल दवाब ी या वज वतरण णालीत सुधारणा करणेकामी म.ेअवधूत 
इले कल लाईफ अँड स हसेस िन.र. .9,33,090/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार न वद 
फ ) पे ा 10.42% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२६      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२२१/२०१७ द.२४/७/२०१७ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-2017 मधील अ. .5 अ वये 

अ े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागाम य ेअसणा-या मोरवाड  आयट आय 
व ुतीकरण करणकेामी (सन २०१६-१७) म.ेअवधूत इले कल लाईफ अँड स हसेस 
िन.र. .5,24,996/- (अ र  र. .पाच लाख चौवीस हजार नऊशे शहा नव फ ) पे ा 12.97% 
कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२७      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/२१९/१७ द.२४/७/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/5/2016-17 अ वय े रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग . १८,१९ मधील कवळे, रावेत, वा हेकरवाड  येथील 
ना यामधील जलिनःसारण निलका दु ती व इतर जलिनःसारण वषयक काम ेकरणेकामी  M/s. 
YASHAK ASSOCIATES िन.र. .67,49,564/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार 
पाचशे चौस  फ ) पे ा १९.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पय े57,26,330/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे  
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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 – ७२८      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/मु य/७८/२०१७ द.२४/७/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
जल े  .ड १,२,३,४ अंतगत हॉ व ऑपरेशन करणेकामी कमचार  पुर वणेचे काम 

मे.शुभम उ ोग यांना देणेत आले आहे. सदरचे काम िन वदा दरापे ा 16.42% जादा दराने देणेत 
आलेले असून सदर कामाची मुळ मुदत 10 म हने होती. सन 2016-17 चे अंदाजप काम ये मजुर 
पुर वणे या नवीन कामास पुरेशी तरतूद नस यामुळे सदरचे कामाची िन वदा या पूण करता 
आली नाह . जल े  .ड १,२,३,४ अंतगत हॉ व ऑपरेशन करणेकामी कमचार  पुर वणे या 
कामा यित र  दुसरे कोणतेह  काम उपल ध नाह , यामुळे सदरचे काम सु  ठेवणे आव यक 
आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन य  कामाचे आदेश देणेकामी कमान 7-8 
म ह याचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  
हॉ व ऑपरेशन करणेकामी वषयां कत काम पुढे चालु ठेवणे आव यक आहे. सदर कामाची 
िन वदा र कम .41,72,300/- इतक  असून सदर काम चालु ठेवणेक रता वाढ व खचाची 
आव यकता आहे. सदर कामासाठ  सन 2017-18 या अंदाजप कातील पान .865, अन.ु .81 
या नवीन कामाची िन वदा या या वभागामाफत अ ाप अंितम न झा याने कामाची 
आव यकता व मह व ल ात घेवून म.ेशुभम उ ोग यां याकडून जुने काम पुढे चालु ठेव यात 
याव.े या वभागामाफत नवीन ठेकेदार िनयु  होईपयत 6 म हने हणजेच द.31/12/2017 पयत 
मुदतवाढ िमळणेस यासाठ  येणा-या वाढ व र. .29,14,434/- सह सुधा रत खच र कम 
.1,12,59,034/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – मा.सहशहर अिभयंता ी.दूधेकर यांनी मा य केलेनुसार द.३१/१०/२०१७ पयत न वन  
  कामांची िन वदा या पूण कर यात यावी.  
  द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देऊन वषय .८,९ आ ण १० मंजूर करणेत येत आहे.   
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ठराव मांक – ७२९      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/मु य/८०/२०१७ द.२४/७/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
सन २०१५-१६ क रता जल े  .९ ते १५ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  

ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणेचे काम मे. समीप स हसेस यांना िन वदा दरापे ा 6.60% कमी 
दराने देणेत आलेले असून सदर कामाची मुळ मुदत 7 म हने होती. सन 2016-17 चे 
अंदाजप काम ये मजुर पुर वणे या नवीन कामास पुरेशी तरतूद नस यामुळे सदरचे कामाची 
िन वदा या पूण करता आली नाह . जल े  .ड/9 ते 15 पा या या टाक वर ल वतरण 
यव थेसाठ  ठेकेदार  प तीने मजुर पुर वणे या कामा यित र  दुसरे कोणतेह  काम उपल ध 
नाह , यामुळे सदरचे काम सु  ठेवणे आव यक आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 

य  कामाचे आदेश देणेकामी कमान 5-6 म ह याचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे 
पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ व ऑपरेशन करणेकामी वषयां कत काम 
पुढे चालु ठेवणे आव यक आहे. सदर कामाची िन वदा र कम .48,81,528/- इतक  असून सदर 
काम चाल ु ठेवणेक रता वाढ व खचाची आव यकता आहे. सदर कामासाठ  सन 2017-18 या 
अंदाजप कातील पान .871, अन.ु .2 या नवीन कामाची िन वदा या या वभागामाफत 
अ ाप अंितम न झा याने कामाची आव यकता व मह व ल ात घेवून म.ेसमीप स हसेस 
यां याकडून जुने काम पुढे चालु ठेव यात याव.े या वभागामाफत नवीन ठेकेदार िनयु  होईपयत 
5 म हने हणजेच द.31/12/2017 पयत मुदतवाढ िमळणेस व यासाठ  येणा-या सुधार त 
र. .97,70,025/- (सुधा रत िन वदा र. .65,13,350/- + 6.60% कमी दरानुसार व वाढ व 
र. .32,56,675/-) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – मा.सहशहर अिभयंता ी.दूधेकर यांनी मा य केलेनुसार द.३१/१०/२०१७ पयत न वन  
  कामांची िन वदा या पूण कर यात यावी.  
  द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देऊन वषय मंजूर करणेत येत आहे.   

---------- 
ठराव मांक – ७३०      वषय मांक – १० 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/मु य/७९/२०१७ द.२४/७/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
जल े  .१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर 

पुर वणेचे काम मे.शुभम उ ोग यांना देणेत आलेले आहेत. सदरचे काम िन वदा दरापे ा 
16.29% जादा दराने देणेत आलेले असून सदर कामाची मुळ मुदत 10 म हने होती. सन 2016- 
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17 चे अंदाजप काम ये मजुर पुर वणे या नवीन कामास पुरेशी तरतूद नस यामुळे सदरचे 
कामाची िन वदा या पूण करता आली नाह . जल े  .१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण 
यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणे या कामा यित र  दुसरे कोणतेह  काम उपल ध 
नाह , यामुळे सदरचे काम सु  ठेवणे आव यक आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 

य  कामाचे आदेश देणेकामी कमान 7-8 म ह याचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे 
पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ व ऑपरेशन करणेकामी वषयां कत काम 
पुढे चालु ठेवण ेआव यक आहे. सदर कामाची िन वदा र कम .22,85,292/- इतक  असून सदर 
काम चालु ठेवणेक रता वाढ व खचाची आव यकता आहे. सदर कामासाठ  सन 2017-18 या 
अंदाजप कातील पान .869, अन.ु .12 या नवीन कामाची िन वदा या या वभागामाफत 
अ ाप अंितम न झा याने कामाची आव यकता व मह व ल ात घेवून म.ेशुभम उ ोग 
यां याकडून जुने काम पुढे चालु ठेव यात याव.े या वभागामाफत नवीन ठेकेदार िनयु  होईपयत 
6 म हने हणजेच द.31/12/2017 पयत मुदतवाढ िमळणेस व यासाठ  येणा-या वाढ व 
र. .15,94,362/- सह सुधा रत खच र कम .61,64,946/-मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – मा.सहशहर अिभयंता ी.दूधेकर यांनी मा य केलेनुसार द.३१/१०/२०१७ पयत न वन  
  कामांची िन वदा या पूण कर यात यावी.  
  द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देऊन वषय मंजूर करणेत येत आहे.   

---------- 
ठराव मांक – ७३१      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – थाप य उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था.उ/का व/५६/२०१७ द.२४/०७/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
भाग .७ च-होली येथील वाघे र मं दर प रसरात उ ान वकिसत करणेकामी मनपा 

पॅनलवर ल अनभुवी वा तु वशारद म.े कमया आ कटे ट पुणे यांची नेमणूक करणेस व  या 
कामासाठ  वा तु वशारद यांना म.न.पा. चा आ कटे ट पॅनल वर ल फ  चर मूळ मंजूर 
मा. थायी सिमती ठराव .११२६२ द.०५/१०/२०१५ (Annexture-1) माणे फ  अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३२      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – कायदा 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कास/६/का व/४५१/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मोटार वाहन अपघात दावा मांक ९२६/२००७ या करणी मा.मोटार अपघात यायािधकरण 

पुणे, यांचेकड ल आदेशा वये वाद  यांना दा या या खचाची र कम .१५,१६०/- सह मोटार वाहन 
अपघात नुकसान भरपाई र. .२३,९५,०००/- दा या या तारखेपासुन ( दनांक ०१/०८/२००७ पासुन) 
ितवष  र. .८.००% दराने याजासह अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३३      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१७१/२०१७ द.२०/७/२०१७ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-17 मधील अ. .8 अ वये अ 

े ीय कायालय अंतगत भाग .२७ मोरवाड  पर सरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकरण 
करणकेामी (सन २०१६-१७) म.ेकमल इले कल एंटर ायजेस िन.र. .8,24,994/- (अ र  र. . 
आठ लाख चौवीस हजार नऊशे चौ-या णव फ ) पे ा 24.26% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३४      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६१९/२०१७ द.२७/७/२०१७ 
मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .12 अ वये ड 

े ीय कायालय क ेतील पंपर  उप वभागातील  वाड .४३ ते ४७ या प रसरात ट -५ व इतर 
फट ंगची दु ती करणेकामी म.ेकमल इले क एंटर यजेस िन.र. .8,99,190/- (अ र  
र. .आठ लाख न या नव हजार एकशे न वद फ ) पे ा 11.12% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३५      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५ब/का व/३९४/२०१७ द.२४/७/२०१७ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय आरो य वभागातील कचरावाहतुक वभागाम ये 

“वाहनासाठ  टायर युब खरेद ” कामी मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .क ेका/आ१५ब/का व/ 
३९४/१७ द.२४/०७/२०१७ अ वये र. .६२,१४८/-(अ र  र. .बास  हजार एकशे अ ठेचाळ स फ ) 
आगाऊ र कम घेणेत आलेली होती. यापैक  र. .६२,१४८/- खच झाली असून जादा र. .२६५६/- 
(अ र  र. .दोन हजार सहाशे छप न फ ) खच झाला असून र. .६४,८०४/-(अ र  र. .चौस  
हजार आठशे चार फ ) इतका य  खच झालेला आहे.सदरचे कचरा वाहतुक वभागातील एकूण 
१३ टाटा एसीई वाहना कर ता नवीन टायर टयुब खरेद  करणेकामी य  झालेला खच 
र. .६४,८०४/- (अ र  र. .चौस  हजार आठशे चार फ ) समायोजन करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ७३६      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१०७/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वय े लेखाप र ण 
वभागातील द.०३/०४/२०१७ ते द.०९/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०७/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३७      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१०८/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१०/०४/२०१७ ते द.१६/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०८/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३८      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१०९/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१७/०४/२०१७ ते द.२३/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१०९/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३९      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११०/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२४/०४/२०१७ ते द.३०/०४/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लखेा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११०/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४०      वषय मांक – २० 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१११/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०१/०५/२०१७ ते द.०७/०५/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१११/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४१      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११२/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०८/०५/२०१७ ते द.१४/०५/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क  
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यांनी .मुलेप/६/का व/११२/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४२      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११३/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१५/०५/२०१७ ते द.२१/०५/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११३/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४३      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११४/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

    महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२२/०५/२०१७ ते द.२८/०५/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/११४/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४४      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११५/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२९/०५/२०१७ ते द.०४/०६/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११५/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४५      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११६/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०५/०६/२०१७ ते द.११/०६/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११६/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लखेा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४६      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११७/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१२/०६/२०१७ ते द.१८/०६/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११७/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४७      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११८/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१९/०६/२०१७ ते द.२५/०६/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११८/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४८      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११९/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२६/०६/२०१७ ते द.०२/०७/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क  
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यांनी .मुलेप/६/का व/११९/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४९      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२०/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०३/०७/२०१७ ते द.०९/०७/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१२०/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५०      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२१/२०१७ द.२५/०७/२०१७ 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१०/०७/२०१७ ते द.१६/०७/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१२१/२०१७ द.२५.०७.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/४२३/२०१७ द.२१/०७/२०१७ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील िन वदा 

कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच भाववाढ कलमानुसार 
भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य े
झालेली वाढ/घट दरा नुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल े अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/५६१/२०१७ द.२८/७/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV 01 2017 18 मधील मोशी कचरा 

डेपो येथील मेकॅिनकल कंपो ट लॅ ट व सॅिनटर  लँ ड फल क पाचे ०५ वष कालावधीक रता 
चालन, देखभाल व दु ती करणकेामी मे.बी. ह .जी.(इं) िल. यांचेकडुन १) एस.एल.एफ. चालन, 
देखभाल व दु ती करणे र. .१६४/- ( ित म.ेटन) २)मेकॅिनकल कंपो ट लॅ ट चालन,देखभाल 
व दु ती करण े र. .३८५/- ( ित म.ेटन) (िन वदेमधील अट  व शत  Section-2 General 
Condition of Contract 41.5 & 42 नुसार वाढ/घट या अिधन राहुन) या दराने क न घेऊन 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेची मा.आयु  याचंी मागणी 

असलीतर  तुत कामा या िन वदा अट ,शत नुसार कॉ ॅ ट प रयड हा तीन वषाचा असून 
यापुढ ल कॉ ॅ ट प रयड उभयतां या संमतीने दोन वष वाढव याची तरतुद आहे. हे पाहता 

तसेच कच-यापासुन उजा िनिमती क प तावीत अस याने स या तीन वष कालावधीसाठ  
मा यता देणेत येत आहे. तसेच यानंतर पुढ ल कालावधीसाठ  मा. थायी सिमती सभेची पु हा 
मंजुर  घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा य/िश/७/का व/१४९/२०१७ द.२८/०७/२०१७ 
वषय - सन २०१७-२०१८ या शै णक वषाक रता मा यिमक शाळांम ये शै णक गुणव ा वाढ  

 हा उप म राब वणेकामी व येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ३३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

िनणय- मा.आवार , शासन अिधकार  (िश णमंडळ) यांनी घ याळ  तासा माणे .४५०/- हा जो दर 
लावलेला आहे, तो दर कमी क न घे यात यावा. आपण तािसका दरानुसार कोणकोण या 
वषयासाठ , कती कती िश क नेमले आहेत,याचा संपूण तपिशल पुढ ल सभेत सादर करावा.    
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ठराव मांक – ७५४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – संगीत अकादमी 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .संअ/१/का व/४७/२०१७ द.२८/०७/२०१७ 
वषय - पं.डॉ.नंद कशोर कपोते, मानद स लागार यांना मुदतवाढ देणेबाबत... 

वषय मांक ३४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- १) प.ंडॉ.नंद कशोर कपोते यांना पंड त ह  पदवी शा ीय नृ याम ये िमळालेली आहे. ते  

शहराचे भूषण आहेत. तर देखील नृ य, संगीत (शा ीय/सुगम), गायन या येक 
वषयाक रता वेगवेगळ  अकादमी थापन क न या- या वषयातील त  य  मानद 
स लागार हणून नेम यात यावेत.  
२) जे नृ य िश क रा य तरावर काम करतात, यांची वेगळ  नृ य अकादमी थापन 
क न यावर पं.डॉ.नंद कशोर कपोते यांची मानद स लागार हणून नेमणूक करणेत 
यावी. नृ याकर ता ीमती िगता शमा, तेज ी अड ग,े शा ीय संिगताकर ता ीमती रे मी 
ह रषकुमार आ ण शा ीय गायन व वादन याकर ता पं.सुधाकर च हाण यांचीह  नेमणूक 
करावी.  
३) शहरात शा ीय संिगतातील त  अशी काह  मंडळ  आहेत, तसेच महापािलकेतील 
काह  अिधका-यांनी देखील या े ात काम केले आहे यांचा स ला यावा. वतमानप ांत 
जाह रात िस  करा.  
४) सदर वषय दु तीसह फेरसादर करावा. तोपयत वषय .३४ तहकूब करणेत येत 
आहे. 

---------- 
ठराव मांक – ७५५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं४/का व/४५०/२०१७ द.२९/०७/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे आरो य वभागास बॅ टोडे स डसईन फ ट टेड खरेद कामी ई-िन. .७७/२०१६-

१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले आहेत. याम ये ा  िन वदाकारा पैक   
मे.सुह रद केिमक स यांचे  बॅ टोडे स डसईन फ ट टेड चे सवात लघु म दर र. .१३३५/- 
.िल. ा  झालेला आहे. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण  ३००० िल. बॅ टोडे स 
डसईन फ ट टेड खरेद  कामी एकूण र.  ४०,०५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म 
दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ४०,५०,०००/- पे ा १.११% ने कमी आहेत. सदर दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७५६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/९२६/२०१७ द.२९/७/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे नवीन ग व ह भाग कायालयांसाठ  आव यक संगणक 

यं णा (हाडवेअर) खरेद  करणेकामी ऑनलाईन िन वदा .०६/०१/२०१७-१८ अ वये िस द 
क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. 
ा  दरप काम ये म.ेमोनाच टे नॉलॉजीस (पुण)े ा.िल. यांचे बाब .०१ साठ  आव यक संगणक 

संच सा ह याचे दर एकुण र. .२४,८४,०००/- व म.ेइंदू इ फोटेक सो यूशन यांचे एकूण बाब .२ 
व ३ साठ  ंटर व युपीएस सा ह याचे दर एकुण र. .८,९१,१५०/- असे एक ीत एकूण 
र. .३३,७५,१५०/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे नवीन ग व ह भाग कायालयांसाठ  
आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा ९.१२% ने कमी असलेने यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

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

 
ठराव मांक – ७५७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०२/०८/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/४४९/२०१७ द.२९/७/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या न वन भाग रचनेनुसार ग व ह े य कायालयाकर ता आव यक फिनचर 

सा ह य खरेद कामी ई िन.स.ु .०७/२०१७-१८ अ वये िस  क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 
आले होते. ा  िन वदेमधील १. मे.िनिमती इं जिनअर ंग कॉप रेशन, यांचे बाब . ०३ व ०४ एकुण 
०२ बाबींसाठ  र. .११,२२,४८०/- २.मे.िशवसमथ एंटर ायजेस, यांचे बाब .०५ व ०६ एकुण ०२ 
बाबींसाठ  र. .४,७३,०४०/- व ३. मे. वराज फिनचर अँड इले ॉिन स मॉल, यांचे बाब . ०१ व 
०२ एकुण ०२ बाबींसाठ  र. .४,१६,०००/- असे एकुण र. .२०,११,५२०/- (अ र  र. .वीस लाख अकरा 
हजार पाचशे वीस फ ) खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०२/०८/२०१७      
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:-मा.अिमत गावडे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे संभाजीनगर प रसराम ये िशव शाहू शंभो उ ान वकिसत 

केलेले असुन उ ाना या व वृ ारोपणा या कामकाजाम ये थािनक सं था, मंडळे इ याद ंचा सहभाग 
असणे आव यक आहे. या उ ेशाने िशव शाहू शंभो या उ ाना या देखभाल, वकास व संर णाचे 
कामकाज सदगु  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांना ायोिगक त वावर एक वष 
कालावधीसाठ  देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ७५९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०२/०८/२०१७      
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:-मा.हषल ढोरे, मा.मोरे र भ डवे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शाहू नगर प रसराम ये शाहू उ ान वकिसत केलेले असून 

उ ाना या व वृ ारोपणा या कामकाजाम ये थािनक सं था, मंडळे इ याद ंचा सहभाग असणे 
आव यक आहे. या उ ेशाने शाहू या उ ाना या देखभाल, वकास व संर णाचे कामकाज सदगु  
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांना ायोिगक त वावर एक वष कालावधीसाठ  देणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ७६०      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०२/०८/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:-मा.उषा मुंढे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१७-१८ चे अंदाजप कामधील ांतीवीर चापेकर 
वा या या ितस-या ट याची कामे करणेसाठ  वा तु वशारद नेमणे या कामासाठ  तरतुद करणेत 
आली असून सदरचे काम वशेष व पाचे अस याने क पाचे आराखडे व िनयोजन करणेकामी 
मे. कमया आ कटे ट ( ी. करण कलमदाणी) यांची सदर कामाचा पुवानुभव ल ात घेता मनपाचे 
वा तु वशारद व क प स लागार पॅनेलवर नेमणूक क न वा तु वशारद स लागार (Architect) व 
क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणून नेमणूक करणेस व क प तां क या व 

यश वीपणे पूण होणेकामी यांना याकर ता िन वदापूव कामासाठ  १.००%  व िन वदा प ात 
कामासाठ  १.३५% (सव करांसह त) फ  अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०२/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
 क भागाम ये व वध वकासकामे (उदा.र ते,शाळा, डांगणे इ.) करणेसाठ  आ कटे ट, 
ोजे ट मॅनेजमट क स टंट इ. नेमणे आव यक आहे. तावात नमूद केले माणे ता वत कामे 

करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे व 
बांधकाम परवानगी घेणे व िन वदापुव कायवाह पयत सव कामे करणे यासाठ  यांची 
म.न.पा.पॅनेलवर ल वा तु वशारद/स लागार हणून नेमणूक करणे व यासाठ  वर ल याद माणे 
वा तु वशारद हणून नेमणूक कर यास व यांना म.न.पा. मा य दराने तावात नमूद १ ते १६ 
पयत या कामांसाठ  (भाग-१) कामा या िन वदा रकमे या र. .५० लाखापयत ३% + सेवाकर व ५० 
लाखा या पुढे २% + सेवाकर, तसेच पी.एम.सी. ( क प यव थापक स लागार) (िन वदा प ात 
कामासाठ ) िन वदा रकमे या १.३५% + सेवाकर, र ते वषयक तावात नमूद कामांसाठ  १ ते ८ 
(भाग-२) िन वदा रकमे या एकूण फ   २.२५% + सेवाकर (िन वदा पूव = ०.८०% + सेवाकर) व 
िन वदानंतरचे कामासाठ  १.४५% + सेवाकर या माणे सव करांसह फ  अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७६२      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०२/०८/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.माधुर  कुलकण , मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
 तावात नमूद माणे सन २०१७-१८ चे अंदाजप काम ये समावेश नसलेली परंतु 
अंदाजप काम ये समावेश क न शासक य र कमेस मा यता घेवून व याच माणे तरतूद क न 
िन वदा काढणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ. 
. 

कामाचे नाव कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

कामाची 
िन वदा 

काढणेसाठ  
सन २०१७-१८ 

साठ  
आव यक 
तरतूद 

मनपा पॅनलवर ल 
वा तु वशारदाचे 

नाव 

वा तु वशारद 
फ , अनु ेय 

फ  

क प 
स लागार फ  

१. कवळे येथे मनपा या 
आर त जागेत उ ान 
वकिसत करणे. 

५,००,००,००० १,००,००,००० मे.िश पी 
आ कटे टस ्  पुणे 

२%स हस 
टॅ स 

--- 

२. रावेत येथे मनपा या 
आर त जागेत उ ान 
वकिसत करणे. 

३,००,००,००० ७५,००,००० मे.सोनाली 
दुदगीकर 

असोिसएटस ्

२%स हस 
टॅ स 

--- 
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३. बोपखेल येथे मनपा या 

आर त जागेत उ ान  
 
वकिसत करणे. 

४,००,००,००० १,००,००,००० मे.सृजन लॅिनंग 
& रसच  

 
फाऊंडेशन, पुणे 

२%स हस 
टॅ स 

--- 

४. दापोड  आ. .३/१ येथे 
उ ान वकिसत करणे. 

१,५०,००,००० १,००,००,००० मे.सोनाली 
दुदगीकर 

असोिसएटस ्

२%स हस 
टॅ स 

--- 

५. वाकड येथे मनपा या 
आर त जागेत उ ान 
वकिसत करणे. 

३,००,००,००० १,००,००,००० मे. कमया 
आ कटे टस ्  पुणे 

२%स हस 
टॅ स 

--- 

 एकूण = १६,५०,००,००० ४,७५,००,०००    
 

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

ठराव मांक – ७६३      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०२/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
 महानगरपािलका े ातील व वध वकास कामांक रता आ कटे ट, ोजे ट मॅनेजमट 
क स टंटची नेमणूक करणेसाठ  तावात नमूद केले माणे अंदाजप कातील ता वत कामे 
करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे व 
बांधकाम परवानगी घेणे व िन वदापुव कायवाह पयत सव कामे करणे यासाठ  यांची 
म.न.पा.पॅनेलवर ल वा तु वशारद/स लागार हणून नेमणूक करणे व यासाठ  तावात नमूद 
याद माणे वा तु वशारद हणून नेमणूक कर यास व यांना म.न.पा. मा य दराने तावात नमूद १ 
ते १५ पयत या कामांसाठ  (भाग-१) कामा या िन वदा रकमे या र. .५० लाखापयत ३% + सेवाकर 
व ५० लाखा या पुढे २% + सेवाकर, तसेच पी.एम.सी. ( क प यव थापक स लागार) (िन वदा 
प ात कामासाठ ) (िन वदा प ात कामासाठ ) िन वदा रकमे या १.३५% + सेवाकर, र ते वषयक 
कामांसाठ  तावात नमूद १ ते ८ (भाग-२) िन वदा रकमे या एकूण फ  २.२५% + सेवाकर (िन वदा 
पूव = ०.८०% + सेवाकर) व िन वदानंतरचे कामासाठ  १.४५% + सेवाकर या माणे सवकरांसह फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७६४      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०२/०८/२०१७      
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
संदभ:- मा.वैशाली काळभोर, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
 द.०९/०८/२०१७ रोजी महापािलके या भाग सिमती अ य  पदां या िनवडणुका मा. थायी 
सिमती सभागृहात होणार अस यामुळे बुधवार द.०९/०८/२०१७ रोजी होणार  मा. थायी सिमतीची 
सभा ह  गु वार द.१०/०८/२०१७ रोजी द.ु२.०० वा. घे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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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/५९/२०१७ 

दनांक - ११/०८/२०१७   
 
 

                                                          
नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८                     

 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 


