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

कायप का मांक - २३४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २६/०७/२०१६         वेळ - दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक २६/०७/२०१६ रोजी दुपार  २.३० 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.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.तापक र अिनता म छं  
३) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
४) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
५) मा.काळे वमल रमेश 
६) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
८) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
९) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१०) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
११) मा.नेटके सुमन राज  
१२) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१३) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-आयु , मा.उ हास जगताप ü-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क, मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , 
मा.पाट ल, मा.दुधेकर, मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.पठाण-उप 
शहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडुसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, 
मा.आ ीकर, मा.लोणकर- सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार,  मा.साळंुके-मु य उ ान 
अिध क, मा.कारेकर- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.क पले, 
मा.थोरात, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबले, 
मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.मोरे-कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.माने- वभागीय अिधकार -पीएमपीएमएल, 
मा.बोदडे- शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक-मा.नारायण ब हरवाडे      अनुमोदक- मा.जािलंदर बा पू िशंदे  
मा. थायी सिमतीची दनांक २६/०७/२०१६ ची सा ाह क सभा मंगळवार दनांक ०२/०८/२०१६ 
रोजी दुपार  २.१५ पयत तहकुब करणेत यावी. 

 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
 
सभापती - मंगळवार दनांक २/८/२०१६ रोजी दुपार  २.१५ पयत सभा तहकुब करणेत येत आहे. 

 
 
 
 

   (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
सभापती 

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

कायप का मांक – २३४ 
 (सभावृ ांत) 

( दनांक २६/०७/२०१६ ची तहकुब सभा) 
 

दनांक - ०२/०८/२०१६         वेळ – दुपार  २.१५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या द. २६/७/२०१६ ची तहकुब मा. थायी सिमती  
सभा मंगळवार, दनांक ०२/०८/२०१६ रोजी दुपार  २.१५ 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.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६) मा.काळे वमल रमेश 
७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
११) मा.नेटके सुमन राज  
१२) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१३) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

     
यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु ,   मा.उ हास जगतापü-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 

लेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , मा.पाट ल, 
मा.दुधेकर, मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.पठाण-उप शहर 
अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, मा लोणकर - सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मा.पोमण-मु य मा हती व 
तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे,मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा. क पले, मा.थोरात, 
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मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.शेख, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य 
अिधकार , मा.माने- वभागीय अिधकार  पीएमपीएमएल, मा.बोदडे- शासन अिधकार , मा.मंुढे-
सहा. शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 
दनांक १९/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३३) चा               
सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

--------- 
 
ठराव मांक –१६८०३     वषय मांक – १ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- सुर ा 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/०३/का व/६०१/२०१६ द.०१/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध िमळकती/उदा. 

करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा, कायशाळा इ. ठकाणी सुर ा यव थेचे काम 
ठेकेदार  प दतीने ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ अ वये ४३१ रखवालदार मदतणीस 
कमचार  पुरवून कामकाज चालू आहे. परंतू JnNURM - BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन 
अंतगत से. ं .२२ िनगड  येथे ४३ इमारती बांध यात आले या असून संर ण खा या या रेड झोन 
ह म ये येत अस याने मा.उ च यायालय, मंुबई सु  असलेले बांधकाम तसेच ठेवणेबाबत व 
पुण झाले या इमारतींचे वाटप न करणेबाबत थिगती आदेश दलेले आहेत, परंतू सदर ठकाणी 
भ व याम ये अनैितक बाबी घडुन अपघात होवू नये व इमारती सुर त राहणेकामी थाप य 
BSUP क प वभागाकड ल प  ं  थआ/BSUP /१७९/२०१६ द.२४/५/२०१६ चे प ा वये 
वभागास कळ वले आहे, यानुसार सदर ठकाणची सुर ा यव था करणे कर ता १) मे.युिनक 
डे टा िस यु रट  फोस ा.िल.यांना ०५, २) मे.नॅशनल िस यु रट  स हसेस यांना ०७,  व ३) 
मे.शुभम उ ोग यांना ०६ माणे एकूण जादा १८ रखवालदार मदतनीस कमचार  पुर वणे कामी 
मा यता देवून ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ या अट  व शत  नुसार व मा य केले या 
दरानुसार व वेळोवेळ  जानेवार , जुलै म ये लागू होणा-या महागाई भ ा ( वशेष भ ा) नुसार 
रखवालदार मदतनीस कमचार  यांची मा. थायी समीतीने मा यता दलेनंतर वभागा या सोयी या 
तारखेपासून ते दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर तैनात करणेकामी या वेतनपोट  होणारे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६८०४     वषय मांक –२  
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/३५३/२०१६ द.५/७/२०१६ 
वषय:-मोशी कचरा डेपोसाठ  नेर , नागपुर या सं थेने बफर झोन संबंधी दले या अहवालाम ये  
 उपाययोजना राब वणेबाबत. 

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

-------- 
ठराव मांक –१६८०५     वषय मांक –३ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४३९/१६ द.११/७/२०१६ 
वषय:- भाग . ४३ मधील मशान भुमीचे व तार करण करणेबाबत.   

 वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६८०६     वषय मांक – ४  
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- सुर ा 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/०३/का व/६१६/२०१६ द.०७/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांचे व वध ठकाणी 

मोठया माणात वाहनांची रोज ये - जा अहोरा  चालू असते यासाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय े ातील व वध  (िस नल असलेले व िस नल नसलेले) जा त वदळ चे 
चौक येथील रहदार  सुरळ तपणे चालू रहाणेसाठ  वाहतूक पोलीसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने 
१ (एक) वष कालावधीसाठ  १०० ॅ फक वाडन मदतनीस कमचा-यांची नेमणूक केलेली आहे परंतू 
सहा.पोिलस आयु  वाह. ३ पुणे शहर यांचे कड ल जावक .४४१/२०१६ द २२/०४/२०१६ 
अ वये मनपा ह तील पुव या या चौकाम ये व र यावर रहदार  कमी होती ते चौक व र ते 
रहदार  वाढ याने वाहतूक क ड  सम या सोडवून वाहतूक िनयमन कर यासाठ  स या असले या 
ॅ फक वाडन अपुरे पडत अस याने ५० ॅ फक वाडन कमचार  १) मे.एल.एम.सी.िस.फोस. ा.िल. 

यांना ३७ ॅ फक वाडन व २) मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल., यांना १३ ॅ फक वाडन कमचार  
िनयु  करणे कामी मा. थायी सिमतीने मा यता दलेनंतर सुर ा वभाग कामकाजा या 
सोयीनुसार ते दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर िन वदेतील अट -शत  नुसार ५० ॅ फक वाडन 
कमचार  तैनात करणेकामी या वेतनपोट  होणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक –१६८०७     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- क े ीय कायालय  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क /ेआ१५/का व/५७६/२०१६ द.१४/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचचंवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातगत सांगवी दापोड  व नवी सांगवी 

येथील पवना नद पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेकामी मा.आयु  यांचे कड ल आदेश 
.क ेका/आ१५/का व/४३५/१६ द.०६/०६/२०१६ अ वये र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक 

लाख फ ) आगावू घेतलेली होती. सदरचे कामकाज मा.आयु  साहेब यांनी दले या सुचनेनुसार 
थेट प दतीने वभागामाफत रोजाने कमचार  लावून व जे.सी.बी. या सहा याने करणेत आलेले 
आहे. द.११/०६/२०१६ ते २२/०६/२०१६ अखेर एकूण १२६.५ मनु यबळाचा वापर क न र. . 
५०६००/- इतका खच करणेत आला असून द.११/०६/२०१६ ते २२/०६/२०१६ अखेर एकूण ७६ 
तास जे.सी.बी.वापर क न र. .४९४००/- इतका खच करणेत आलेला आहे. सदरचा एकूण खच 
र. .१,००,०००/- इतका य  खच झालेला आहे. तर  पवना नद पा ातील हायिसंथ काढणेकामी 

य  झालेला एकूण र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) चे खचास काय र मा यता  
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८०८     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- डा  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/४/का व/९६/२०१६ द.०८/०७/२०१६ 
वषय:-सन २०१६-२०१७ म ये म हला मुलींना योग िश ण देणे, ह  योजना राब वणे बाबत. 

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१६८०९     वषय मांक – ७  
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/४१८/२०१६ द.१४/०७/२०१६ 
वषय:-मनपाचे डा वभागासाठ  व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद बाबत..  

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

-------- 
ठराव मांक –१६८१०     वषय मांक – ८  
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- ड े य कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३८३/२०१६ द.२/०७/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-१२/२०१५-१६ अ वये 

पंपळे िनलख प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे.सुदशन वॉटर स लायस िन.र.  
३,४९,०००/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणप नास हजार फ ) पे ा -०३.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,३८,५३०/- पयत काम क न घेणेस, तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८११     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- ड े य कायालय  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३८५/२०१६ द.२/०७/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-६/२०१५-१६ अ वये 

रहाटणी ीनगर प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणकेामी मे.सुदशन वॉटर स लायस िन.र. . 
३,४९,०००/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणप नास हजार फ ) पे ा -०३.००% कमी, या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,३८,५३०/- पयत काम क न घेणेस, तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 



8 
 

 
 

बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक –१६८१२     वषय मांक – १० 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- ई-ग हन स 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग हन स/११/का व/७३/१६ द.१६/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे बांधकाम परवानगी वभागासाठ  काया वत असेलेली 

Auto DCR ह  संगणक णालीची पुढ ल दोन वषा कर ता देखभाल दु ती करण,े बांधकाम 
परवानगी वभागातील रोजचे कामकाज साठ  एक तां ीक मनु यबळ पुरवणे  व Auto DCR या 
संगणक णालीत मनपा या ड सीआर िनयमानुसार वेळोवेळ  होणारे आव यक बदल करणे चे 
कामकाज मे.सॉ टटेक इं जिनयस ा.िल., यांना करारनामा क न दे यास व याकर ता येणा-या 
एकुण दोन वषाकर ता र. .१३,९४,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८१३     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- उ ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२७६/२०१६ द.१५/०७/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .01/2016-17 कर ता मनपाचे उ ान 

वभागासाठ  शेणखत पुर वणेकामी मे.िनषांत एंटर ायझेस कोटेशन नोट स र. .1,99,883/- 
(अ र  र. .एक लाख न या णव हजार आठशे याऐंशी फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (2% ने 
कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व/275/2016 द.16/06/2016 
अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८१४     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- डा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/४/का व/६३/२०१६ द.०२/०७/२०१६ 
वषय:- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत म हला व 

बालक याण योजने अंतगत म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण देणेबाबत. 



9 
 

 
 

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६८१५     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- डा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/९२/२०१६ द.०१/०६/२०१६ 
वषय:-खेळाडू द क योजना २०१४-१५ व २०१५-१६ अनुषंगाने लाभाथ  खेळाडंूनी ा व य  
िमळ वले या पा  खेळाडंूना योजनेचा लाभ देणेबाबत. 

 वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६८१६      वषय मांक – १४ 

दनांक – ०२/०८/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक-मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांची जा. .मभां/५/का व/६९४/२०१६, द.२०/०७/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपाचे आरो य वभागास मॉ कटो किलंग िस टम मशीन  खरेद कामी ई-िन वदा 
.१४/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  

िन वदाकारापैक   मे. इं िनल टे नॉलॉजीस यांचे मॉ कटो किलंग िस टम मशीन चे सवात 
लघु म दर र. . २१०५४२/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
तुतास ६ नग मॉ कटो किलंग िस टम मशीन खरेद  कामी एकूण र. .१२,६३,२५२/- इतका 
खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१२,६३,२५२/- इतके 

समान आहेत. सदर दर वकृत  करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१६८१७     वषय मांक – १५  
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.आरो य वै क य अिधकार  जावक .मसाभां/१/का व/१२५/२०१६ द.२०/०७/२०१६ 

मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे आठ णालयाक रता फटेल डॉपलर खरेद  करणेकामी ई-कोटेशन नोट स  

२२/२०१६-१७ अ वये  दरप के माग वणेत आले होते. यानुसार ा  दरप कांम ये मे. 
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महाल मी ड युटस, पुणे यांनी सादर केलेले दरप क र. .२९९९/- (सव करासह) लघु म ा ्    
झाले आहेत. मे.महाल मी ड युटस, पुणे यांचेकडुन फटेल डॉपलर क रता ित नग 
र. .२९९९/- नुसार एकुण ८ नग खरेद क रता र. .२३,९९२/- करारनामा न करता खरेद  करणेस 
व सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा खच र. .२३,९९२/- (अ र  र. . तेवीस हजार नऊशे 
या नव फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६८१८     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- व ुत म यालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक–मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३००/२०१६ द.२१/०७/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ. .20 अ वये 

ताथवडे पुनावळे भागातील अंतगत र यावर आव यकतेनुसार दवाब ी यव था बस वणे कामी 
मे. अबान इले कल व स िन.र. .11,99,999/- (अ र  र. .अकरा लाख न या णव हजार 
नऊशे न या णव फ ) पे ा 39.56% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१६८१९     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक–मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/५/का व/५७४/२०१६ द.२०/०७/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
भाग मांक ४२,४९,५०,५१,५३ मधील दैनं दन शौचालय साफसफाईकामी या पूव  

मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .आ/४/का व/१८४/२००८ द.६/५/२००८ नुसार े ीय   
अिधका-यांना दान केले या अिधकारानुसार थािनक बेरोजगारां या सहकार  सं था, वयंसेवी 
संघटना यांचे कडून साफसफाईचे काम करारनामा क न, क न घेणेत येते. सदर आदेशानुसार 
असे करार जा तीत जा त ११ वषापयत या कालावधीसाठ  करता येतात. यानुसार ब े ीय 
कायालया या काय े ातील अशा कारचे काम करणा-या सं था मे.समृ भारत वयं रोजगार सह 
सेवा सं था मया. व मे. द न म हला आधार रोजगार सं था यांची करारना याची मुदत दनांक 
३१/३/२०१६ रोजी संपु ात आलेली आहे. यामुळे सदर सं थांना पुढ ल ६ म ह यांसाठ  मुदतवाढ 
देणेस वर ल आदेशात नमूद केले माणे ित सीट २५०/- या दराने क न घेणेस व याकामी 
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येणा-या अपे त अंदाजे खच र. .३,२७,०००/- (अ र  र. . तीन लाख स ावीस हजार फ ) 
वकारणेबाबत मा.आयु  दनांक-२१/५/१६ व दनांक २/७/१६ या मा य तावानुसार 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
 

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

 
ठराव मांक –१६८२०     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक–मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४१/२०१६ द.२१/७/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .23/2015-2016 मधील अ. .10 अ वये 

वाकड उप वभागातील र यावर ल िनयो जत र ता दुभाजकात दवाब ी यव था करणेकामी 
मे.यश इले ोलाईन िन.र. .11,55,631/-(अ र  र. .अकरा लाख पं चावन हजार सहाशे एकतीस 
फ ) पे ा 41.43% कमी या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.   

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१६८२१     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक–मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेआ१५ ब/का व/८६८/२०१६ द.२०/०७/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचचंवड महानगरपािलका क े ीय आरो य वभागातील कचरा वाहतुक 

वभागाम ये वाहनासाठ  टायर युब खरेद कामी मा.आयु  यांचे कड ल आदेश 
.क ेका/आ१५ब/का व/९२५/१५ द.१४/१०/२०१५ अ वये र. . ४६,०९७/- (अ र  र. . 

शेहचाळ स हजार स या णव फ ) आगाऊ र कम घेणेत आलेली होती. आरो य वभागासाठ  
टायर युब खरेद कामी मे.िसएट िल., कंपनी यांचेकडुन आदेश .क ेका/आ१५ब/का व/९२५/१५ 
द.१४/१०/२०१५ अ वये खरेद  केलेनुसार कायशाळा वभागामाफत वाहनांना टायर- युब बसवणेत 
आलेले आहे. वाहनासाठ  टायर युब खरेद कामी र. .४६०९७/- आगाऊ र कम घेणेत आली 
होती. यापैक  र. .४४६२१/- य  खच झालेला आहे. उवर त र. .१,४७६/- म.न.पा. 
कोषागरात पावती .बी-४९७ द.१५/१२/२०१५ अ वये जमा केलेले अस याने एकूण झालेला 
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खच र. .४६,०९७/- (अ र  र. .शेहचाळ स हजार स या णव फ ) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 
 

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

 

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

 

   (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/११/का व/९९३/२०१६ 
दनांक – ०३/०८/२०१६   
   

                                                
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 


