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

कायप का मांक - १२ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–०७/०६/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०७/०६/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१) मा.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.मुंढे उषा अंकुश 
५) मा.माधुर  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.राजू िमसाळ 
१३) मा.अिमत राज  गावडे 
१४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 
 

      यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.अ युत हांगे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य 
वै क य अिधकार ,मा.लांडे-मु यलेखापाल,मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.खोसे,मा.दंडवत,ेमा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.बोदडे,मा.खोत-
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.इंगळे, 
मा.तांब,ेमा.च हाण,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.गलबले, 
मा.घोडे,मा.कांबळे, मा.ओंभासे,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.मोरे,मा.पाट ल,मा.घुब-ेकायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.मुंढे-सहा. शा.अिधकार  (िश णमंडळ),मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकार ,मा.ऐवल-ेसमाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------------ 
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नविनयु  महापािलका अित र  आयु  ी.अ युत हांगे यांचे थायी सिमती या वतीने 

मा.सभापती यांचे ह ते पु पगु छ देऊन वागत कर यात आल.े आ ण यानंतर मा.अित.आयु  
यांनी यांचा मा.सभागृहास प रचय क न दला. 

तसेच ने दानाबाबत जनजागृती क न लोकांना ो सा हत कर यासाठ  शहरात काय करणारे 
ी.पराग कंुकूलोळ, ी.राम फुगे (जागृती सोशल फाऊंडेशन) आ ण ी.सितश नवले ( ेरणा 

असोिसएशन फॉर द लाई ड) यांचा मा.सभापती सौ.िसमा सावळे आ ण मा.आयु  ी. ावण 
हड कर यांचे ह ते पु पगु छ देवून स कार कर यात आला.  

--------- 
 
िनणय-मा.दंडवते साहेब, यांनी महापािलकेने ठेका दले या सं थांम ये काम करणा-या कं ाट  

कमचा-यां या आय-काडची झेरॉ स कॉपी, यांचा पी.एफ. आ ण ई.एस.आय. मांक ावा. 
या कमचा-यांची सव मा हती एक त क न सादर करावी. जे ठेकेदार कामगारांचा 
ई.एस.आय. आ ण पी.एफ. भरत नस याचे आढळून आले आहे, यां यावर या 
आठवडयाम ये फौजदार  दाखल कर यात यावी. स वर कायवाह  करणेत यावी.   

--------- 
ठराव मांक – ४७०     वषय मांक – १ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१३/२०१७ द.६/५/२०१७ 
वषय- व.राजेश बहल उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ४७१     वषय मांक – २ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – उ ान 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०४/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/२६/२०१६-१७ अ वये कै.हर भाऊ 
दनाजी वाघेरे  उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे.जी.बी.इंटर ायजेस िन वदा र कम पये 
९,७०,५६०/- (अ र  र. .नऊ लाख स र हजार पाचशे साठ फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा पे ा ७.००% कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत  
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४७२     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – लेखा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२४२/२०१७ द.१८/५/२०१७ 
वषय - सन २०१५-१६ मिधल उव रत संचलनतूट र कम अदा करणेबाबत... 

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
िनणय- पीसीएमट  आ ण पीएमट  यांचे एक करण होवून कंपनी थापन झा यानंतर पंपर   

िचंचवड महानगरपािलकेकडून पीएमपीएमएल यांना पासेस,कमचार  पगार,बसखरेद  इ. 
कारणांसाठ  वेळोवेळ  िनधी उपल ध क न दला जातो. पीएमपीएमएलचे अ य  व 
यव थापक य संचालक यांनी एकदातर  शहरात येवून येथील थािनक सम या, 
नगरसेवकांचे हणणे ऐकून याव.े पीएमपीएमएल सं थेस पैसे दे यास वरोध नाह . परंतू 
थायी सिमतीने यांना प  देऊन १५ दवस उलटले तर  यांचेकडून उ र आलेले नाह .  

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

ठराव मांक – ४७३     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/४८/२०१७ द.१९/५/२०१७ 
वषय– साय स पाक भेट या देय बीलाबाबत तसेच पंपर  िचंचवड व ान क ास भेट कामी  

पुर वणेत आले या ासंिगक करारावर ल बलाबाबत...  
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४७४     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – डा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/२५५/२०१७, द.२०/०४/२०१७ 
वषय – कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल  

 व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

िनणय- मािगतलेली सव मा हती या आठव यात दे यात यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४७५     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – द ता व िनयं ण क   
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .दविन/का व/२/८३/२०१७ द.२२/५/२०१७ 
वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सांगवी मशानभूमीत पयावरणपूरक गॅस  
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शवदा हनी बस वणे या कामाचा आिथक व तां क स ला अिभयां क  महा व ालय,  
पुणे यांचेकडून घेणेबाबत... 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
िनणय- १) ठेकेदाराबरोबर केले या करारना यात या काह  अट -शत  टाकले या असतील, 

यानुसार वषभरात काह  ुट  िनमाण झा यास या दूर कर यासाठ  ठेकेदाराकडून काम 
क न घेणे ह  या वभाग मुखांची जबाबदार  आहे. नागर कां या सोयीसाठ  ह  सु वधा 
केली असताना मा  गैरसोय होताना दसते आहे. ा ुट  दूर करा यात.  
२) गॅस शवदा हनी अहवालात अिधका-यांनी वयं प  अिभ ाय दला आहे. शासनाने 
याचा पूणपणे अ यास क न पूण पा भूमी समजून यावी.   

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

ठराव मांक – ४७६     वषय मांक – ७ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – थाप य BSUP क प  

सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/ BSUP /१९५/२०१७ द.२२/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 
 मे.सोल पेस, ी.शशांक फडके यांची पंत धान आवास योजनेतील क पांसाठ  
आ कटे ट सेवेसाठ  DPR Cost या ०.९०% व Infra साठ  िन वदा रकमे या ०.९०% क प 
खचावर फ  देणे व क प यव थापन स लागार या सेवेसाठ  य  क प खचा या १.४५% 
फ  अस ेएकुण २.३५% फ  देवून यांची नेमणूक करणे तसेच मे. Gensys Technologies 
Pvt. Ltd. यांची िन वदा प ात क प यव थापन स लागार (PMC) क रता य  क प 
खचा या १.४५% फ  देवून यांची नेमणूक क न करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पंत धान आवास योजनेतील क पांसाठ  मे.सोल पेस, ी.शशांक फडके यांचेबरोबर 
मे.पी.के.दास अँड असोिसएटस,् मंुबई यांचीह  आ कटे ट सेवेसाठ  DPR कॉ ट या ०.९०% व 
इ ासाठ  िन वदा रकमे या ०.९०% क प खचावर फ  देवून व करारनामा क न नेमणूक 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४७७     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – थाप य क े य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क े/का व/५५०/२०१७ द.२६/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

भाग .३७ मधील टे को रोड पासून इं ायणीनगर चौक ते ड ट पयतचा र ता 
ं द करण क न वकिसत करणेकामी मनपा या सन २०१७-१८ या अंदाजप काम ये तरतुद 
ता वत करणेत आलेली आहे. सदर कामाची या ी मोठ  अस याने या र या क रता 

मे.पे हटेक कं लटंट यांची स लागार हणून मनपा या चिलत दरानुसार हणजेच        
१) िन वदापूव कामासाठ  देणेत येणार  फ  र. . =०.९० % x वकृत िन वदा र कम तसेच        
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२) िन वदा प ात कामासाठ  देणेत येणार  फ  र. . =१.४५ % x वकृत िन वदा र कम 
अिधक सेवाकर इ.मनपा या िनयमानुसार देवून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४७८     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – झोिनपु थाप य  
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/१४५/२०१७  

द.२४/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/१२-२०१६-१७ मधील अ. . ०३ 
अ वये भाग .८ द नगर झोपडप ट म ये जुने VDO Center येथ ेजुने संडास लॉक पाडून 
२६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी कं शन, शैल  िशवाजी फाळके 
िन.र. .३२,६७,५०६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  हजार पाचशे सहा फ ) पे ा ११.९६% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२८,७६,७१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
िनणय– व छ भारत योजनेअंतगत शहर ओ.ड .एफ. मु  कर याचा संक प असताना शौचालय 

बांधणेचे कामात मुदतवाढ दे यात येणार नाह . दले या कालावधीत काम पूण झाले 
पा हजे.   

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

ठराव मांक – ४७९     वषय मांक – १० 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/५६४/२०१७ द.३१/५/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा ह तील 
अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन-२०१६-१७ म ये जा हर कटनानुसार 
अज माग वले असुन ा  अजापैक  एक लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले आहे. 
यानुसार ी. वजय अर वंद िशंगे यांना एकुण र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख फ ) 

(Back end Subsidy) व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८०     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/५५/२०१७ द.३१/५/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार 
भाववाढ देय अस यास 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 ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४८१     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/१४/का व/९९/२०१७ द.१/६/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 Vision India Pavillion at the World Build-India 2017 on 20th to  22nd April 
2017, at  Bombay Exhibition & Convention centre,  Mumbai  येथे दशनास भाग 
घेणेकामी खच र. .२६,१७९/- (अ र  र. .स वीस हजार एकशे एकोणऐंशी फ ) व यासाठ  
आगाऊ अदा केले या र. .५०,०००/-चे समायोजन करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

ठराव मांक – ४८२     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/७४३/२०१७ द.०१/०६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ई-िन वदा णालीसाठ  Digital Signature New 
Key पुरवठा व नुतणीकरण करणेकामी उ पा दत कंपनीचे Digital Signature Key खरेद कामी 
व नुतणीकरण करणेकामी ऑनलाईन िन वदा .५३/२०१६-१७ अ वये िस द क न ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन िन वदा दर ा  झाले आहेत. ा  
दरप काम ये मे.साई असोिसएटस,नािशक यांच ेबाब .१ व २ साठ  र. .१८,१९,०००/- (अ र  
र. . अठरा लाख एकोणीस हजार फ ) लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपा या ई-िन वदा 
णालीसाठ  Digital Signature New Key पुरवठाकरणे व नुतणीकरण करणेकामी n(code) 

solution या उ पा दत कंपनीकड ल Digital Signature New Key व नुतणीकरण करणे 
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आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ४६.४७% ने कमी 
आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४८३     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२४९/२०१७ द.३०/५/२०१७ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .८/२/२०१६-१७ अ वये भाग .7        
च-होली येथील जुनी वापरात नसलेली टाक  पाडणे व इतर दु ती वषयक कामे करणेकामी  
मे.जयगणेश एंटर ायझेस िन वदा र कम .४,१८,५९९/- (अ र  र. .चार  लाख अठरा हजार 
पाचशे न या नव फ ) पे ा ४.४०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,२०,१९०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४८४     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.आशा शडगे-धायगुडे   अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०६/का व/४३२/२०१७ द.३१/५/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 
 सन २०१७-१८ चा व ीय वषात इ.१० वी  व १२ वी मधील ८५% पे ा जा त गुण 
संपादन करणा-या १२७ पा  व ा याना लाभ देणेकामी र. .१५,४५,०००/- (अ र  र कम 
पये पंधरा लाख पं चेचाळ स हजार फ ) चे खचास तसेच अपा  अजापैक  कागदप ां या 

पुततेनंतर पा  ठरणा-या अजदार व ा याना लाभ देणेस  व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच इ.१० वी म ये ८०% ते ९०% गुण ा  करणा-या व ा याना 
.१०,०००/- व ९०% पे ा जा त गुण ा  करणा-या व ा याना .१५,०००/- तसेच इ.१२ वी 

म ये ८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या व ा याना .१५,०००/- मनपामाफत ब स 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८५     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२०६/२०१७ द.०२/०६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या  थाप य  वभागाकड ल  िन.नो. .५७/२/१६-१७ अ वये भाग .४३ 
मधील मशानभुमीचे उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .७०,०१,३१५/- (अ र  र. .स र  लाख  एक  हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा ८.६०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६७,१९,१६२/- 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 कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४८६     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/२०७/२०१७ द.०२/०६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/१/१६-१७ भाग .३५ म ये स.नं.१ 
म ये वाचनालयासाठ  बैठक यव था करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे. इंदर दप 
क शन कं. िन.र. .१,८६,७३,६१२/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख याह र हजार 
सहाशे बारा फ ) पे ा ०.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१,९४,१३,१८०/-
 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 कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४८७     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२५०/२०१६ द.१७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१९/२०१६-१७ अ वये भाग .२५ 
िचंचवड टेशन (आनंदनगर) प रसरातील पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी  
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M/s. VYANKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. .२३,२४,६१३/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चोवीस हजार सहाशे तेरा फ ) पे ा ८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .२२,४३,१३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 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 आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –४८८     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – नागरव ती वकास योजना  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/५७०/२०१७ द.१/६/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनःसमथ(अपंग) क याणकार  योजना .७ अ वये 
मनपा े ातील ० वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या पालकांना व मनपा ह तील 
न दणीकृत वयंसेवी सं थेस सहामाह  अथसहा य देणे या योजने अंतगत १२० पा  लाभाथ ना 

येक  सहामाह  र कम .१२,०००/-(अ र  र. .बारा हजार फ ) अथसहा य अदा करणे व 
माहे- ऑ ट -२०१६ ते माच- २०१७ अखेर ा  होणा-या अजदारांपैक  पा  अजदारांना येक  
र कम .१२,०००/- (अ र  र.  बारा हजार फ ) माणे एकुण र. .१४,४०,०००/- (अ र  
र. पये चौदा लाख चाळ स हजार फ )  चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –४८९     वषय मांक – २० 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग – डा 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/३३५/२०१७, द.२०/०५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ११ दनांक २६/०५/२०१७ 
नुसार मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७अ/का व/३२१/२०१७, 
द.१५/०५/२०१७ अ वये मे.वरदाियनी ए टर ायजेस, िचंचवड १९ यांना  यमुनानगर जलतरण 
तलाव पाणी शु करण,प रसर व छता,साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती 
कामकाज, यांनी यापूव  केले या करारना या माणे, पु हा करारनामा क न  प ह या वषाचे 
मंजूर दराने दरमहा र. .९७,०२०/- या दराने दनांक ०९/०४/२०१६  ते दनांक ०८/०४/२०१७ 
या १ वष कालावधीचे कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –४९०     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०७/०६/२०१७    वभाग - डा 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .सावा/२/का व/५९५/२०१७, द.२५/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १२ दनांक २६/०५/२०१७ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व ी 
भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय या दो ह  वाचनालयांना महारा  शासनाचा  ब दजा ा  असून 
यांना शासनाचे अनुदान िमळते. शासनाचे अनुदान िमळणेक रता सदर सावजिनक 

वाचनालयाक रता पु तक खरेद  करणेकामी सावजिनक वाचनालयाकड ल कोटेशन .२ 
जा. .सावा/१/का व/५/२०१७, दनांक-०६/०१/२०१७ अ वये िस द क न दरप क माग वणेत 
आले होते. याम ये ा  झाले या से फ हे प प लकेशन यांचेकडून ा  झाले या लघु म 
दरा माणे हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालयाक रता 
पु तकाचे छा पल कंमतीवर २३% सुट देवून अंदाजे र. .१,५५,०००/- (अ र  र. .एक लाख 
पंचाव न हजार फ ) ची पु तके खरेद चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४९१     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०७/०६/२०१७     
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव- 
मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १३ दनांक २६/०५/२०१७

 नुसार मनपाची छ पती शाहु यायामशाळा, ेमलोक पाक ह  यायामशाळा चं कांत 
िम  मंडळ, दळवीनगर या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा 
कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४९२     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०७/०६/२०१७     
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव -  
मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १५ दनांक २६/०५/२०१७

 नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची   तानाजी गावडे   यायामशाळा, भाग .१८ 
ह  सरदार गावडे ित ान या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा 
कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४९३     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०७/०६/२०१७     
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.बाळासाहेब ओ हाळ,मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव -  
वषय - संत तुकारामनगर येथील संत तुकाराम महाराज पुतळया मागील महानगरपािलकेची  

 यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत...  
वषय मांक २४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

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/४५/२०१७ 

दनांक - १७/०६/२०१७                   
,  
 

                                                                                                                                                                                           
नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.  

                                         
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


