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

कायप का मांक – ३२ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २५/१०/२०१७               वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक २५/१०/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 
१) मा.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.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.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

         यािशवाय मा. दिलप गावडे-आयु ,मा.बोदडे- .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.तुपे, मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.दुरगुडे, मा.कडूसकर, मा.लोणकर, 
मा.खोराटे,मा.खोत,मा.राऊत,मा.दांगट-सहा यक आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.पाट ल 
ाचाय,औ ोिगक िश ण क ,मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.िनकम, मा.सवणे, 

मा.तांबे,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.गलबले,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार , 
मा.गायकवाड, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , 
मा.जरांडे-सुर ा अिधकार ,मा.ऐवल-ेसमाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
 
वषय मांक १९) पंपर  भाटनगर पुनवसन क पातील इमारतीमधील बांधकाम दु तीबाबत 

व चरचे संर णा मक पर ण करणेबाबत... 
वषय मांक २०) भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा पंपर  चौक येथील पुतळा 

प रसरात माता रमाईचा पुतळा उभारणे व थाप य वषयक कामे करणे 
या कामासाठ  वा तु वशारदाची नेमणूक करणेबाबत-मा.उषा मुंढे, 
मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 

वषय मांक २१) ठ. .१०७८ द.२७/०९/२०१७ म ये दु ती करणेबाबत – मा.अनुराधा 
गोफणे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 

वषय मांक २२) ह े ीय कायालयातील आरो य वभागाअंतगत जड वाहन चाल व यासाठ  
दोन अित र  वाहनचालक िमळणेबाबत-मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  
कुलकण  यांचा ताव... 

वषय मांक २३) बॅडिमंटन हॉल भाडेत वावर देणेबाबत-मा.उषा मुंढे,मा.कोमल मेवानी यांचा 
ताव... 

----------- 
अ) दनांक ०४/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २९) चा सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब) दनांक १०/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३०) चा सभावृ ांत  

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
क) दनांक १७/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३१) चा सभावृ ांत  
    कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
ठराव मांक – ११८९      वषय मांक – १ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१२९/१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 महापािलके या थाप य वभागाकड ल 'ब' मु यालयाअंतगत सन २०१७-२०१८ चे 

अंदाजपञकातील ई-िन वदा प दतीने करारनामा क न कामाचे आदेश संबंिधत ठेकेदाराला 
दे यात आलेले आहेत. अशा िन वदांचा तपिशल तावासोबतचे प  अ मधील  (१ ते १२) 
म ये सादर करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११९०      वषय मांक – २ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/९१८२/२०१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय, थाप य मु यालय कृ णानगर भाग  ४ म ये ाधा याने करावया या कामांसाठ  
तरतुद अपुर  अस याने तावात नमुद माणे र. .२,५७,९३,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  
स ाव न लाख या नव हजार फ ) वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९१      वषय मांक – ३ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य क/ह मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/का व/३५१/१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते 7) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलम लागू अस यास, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९२      वषय मांक – ४ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२७६/१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२२/१७-१८ भोसर  भाग . ३६ 

लांडेवाड  मधील भागात िम स कॉ ट व पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. साई भा 
क शन िन.र. .२३,२७,२१८/- (अ र  र. . तेवीस लाख स ावीस हजार दोनशे अठरा फ ) 
पे ा २२.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,०९,८७७/- पयत काम क न 
घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११९३      वषय मांक – ५ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२७५/१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८/४/१७-१८ भोसर  भाग .३३ 

गवळ नगर मधील भागात कलर लॉक बस वणेकामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .२३,३३,१९०/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार एकशे न वद फ ) पे ा २०.०७% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,६४,९१९/- पयत काम क न घेणेस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९४      वषय मांक – ६ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२७४/१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०/१७-१८ भोसर  भाग .३६ 

लांडेवाड  मधील भागात गटसची थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेसाई भा क शन 
िन.र. .२३,१२,३६३/- (अ र  र. .तेवीस लाख बारा हजार तीनशे ेस  फ ) पे ा २२.२३% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१७,९८,३२५/- पयत काम क न घेणेस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९५      वषय मांक – ७ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२७३/१७ द.१६/१०/२०१७ 

वषय - भाग .६ मोशी बो-हाडेवाड  येथील जुनी शाळा पाडून न वन शाळा इमारत  

बांधणेबाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११९६      वषय मांक – ८ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/का व/५९/१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १५) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होऊन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११९७      वषय मांक – ९ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/का व/१९४/१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २१) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ११९८      वषय मांक – १० 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– म यवत  भांडार 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/११३६/२०१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागांकड ल संगणक यं णेकर ता आव यक 

Antivirus Software काया वीत करणेकामी व सपोट टाफ िनयु  करणेकामी ऑनलाईन 
िन वदा .१०/२०१७-१८ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर  माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे.झूम कॉ पुटस यांचे बाब  
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.०१ व ०२ साठ  आव यक Antivirus Software खरेद कामी व सपोट टाफ िनयु  

करणेकामी दर एकुण र. .३०,२४,०००/-(अ र  र. .तीस लाख चोवीस हजार फ ) लघु मदर 
ा  झाले आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १८.९४% ने कमी अस याने सदर 

येणा-या खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११९९      वषय मांक – ११ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/६७७/२०१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांना आव यक खु या सा ह य 

मागणीनुसार खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. .14/2017-18 अ वय े िस द क न ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  लघु म िन वदाकार मे.रेखा इं जिनअर ंग व स, 
िचंचवड यांचे लघु म दर ती नग र. .३०९६/- माणे ३५५ नग खु या खेरद साठ  एकुण 
र. .१०,९९,०८०/- (अ र  र. . दहा लाख न या नव हजार ऐंशी 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 
करणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १२००      वषय मांक – १२ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/९१९३/२०१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 े य अिधकार  क े य कायालय यांनी  द.०५/१०/२०१७ चे तावा वये पंपर  

िचंचवड  महानगरपािलके या सन २०१७-२०१८ या अंदाजप काम ये क े य 
कायालयाकड ल व ुत वषयक कामांना तरतूद कमी पडत अस याने तावात नमूद माणे 
र कम पये ९,८५,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख पं याऐंशी हजार फ ) तरतूद चे 
वभागांतगत वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२०१      वषय मांक – १३ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/९१९४/२०१७ द.१६/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 सह शहर अिभयंता व ुत ( व/यां) यांनी द.२२/०९/२०१७ चे तावा वये व ुत 

मु यलया अंतगत  दूरसंचार वभागामाफत गतवष  व वध कामासाठ  िन वदा माग व यात 
आले या असून सदर कामाक रता तावात नमुद माणे   वभागाअंतगत र. .१०,००,०००/- 
(अ र  र. .दहा लाख फ ) वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०२      वषय मांक – १४ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– अ े ीय कायालय,आरो य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ. े.का./आ/२/का व/६१०/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा. े ीय अिधकार  यांची िशफारस वचारात घेवून -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालया या काय े ातील पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालयामाफत 50 नग ता पुर या व पात पोटबल 
टॉयलेट पुर वणेचे कामासाठ  कोटेशन नोट स .२/२०१७-१८ अ वये िस द क न दरप क 
माग व यात आले होते. मे. बी.एस.एम. एंटर ायजेस यांनी द. २५/०७/२०१७ रोजीचे 
दरप क दलेला दर र. .३०००/- (अ र  र. .तीन हजार फ ) येक  एक (१) शौचालय िसट 
हे दलेले दर हे लघु म दर आहे. यामुळे कोटेशन वीकृती द.२६/०७/२०१७ चे अ वये  
मे.बी.एस.एम. एंटर ायजेस  द.26/07/2017 या प ा वये र. .३०००/- पे ा कमी करता 
येणार नाह  अस ेप  दले असून तुत दराने येक  एक (१) शौचालय िसट माणे एक 
म ह याकर ता मा य करणेत आलेला असून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेची मा. े ीय अिधकार  यांची मागणी असली 
तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकडे नागर कांनी उघ यावर शौचास 
जावू नये यासाठ  शौचालयाची ता पुरती यव था हणून भाडेत वावर ५० पोटबल टॉयलेट 
कोटेशन नोट स .२/२०१७-१८ िस  क न दर माग वणेत आले होते. यानुसार ा  
झाले या ३ दरप कांपैक  मे.बी.एस.एम.ए टर ायजेस यांनी सादर केलेला ित पोटबल टॉयलेट 
ित म हना र. .३,०००/- दर सवात कमी असलेने यांना द.२९/०७/२०१७ ते २८/८/२०१७ 

या कालावधीत ५० पोटबल टॉयलेट पुर वणेकामी आदेश देणेत आलेले आहेत. तथापी सदर 
शौचालयांची पुढ ल कालावधीसाठ  आव यकता वचारात घेता वशेष बाब हणून मा य दराने 
दनांक २९/०८/२०१७ ते २८/९/२०१७ या कालावधीत ५० नग व २९/९/२०१७ ते  
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८/१०/२०१७ या कालावधीत २० नग पोटबल टॉयलेट उपल ध करणेत आलेली अस याने 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२०३      वषय मांक – १५ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१७८/२०१७ द.१८/१०/२०१७ 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे  स टबर २०१७ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१७८/२०१७ द. १८.१०.२०१७ अ वये पाठ वलेला अहवाल अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२०४      वषय मांक – १६ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१८०/२०१७ द.१८/१०/२०१७ 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील ०२.१०.२०१७  ते द.०८.१०.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१८०/२०१७ द.१८.१०.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२०५      वषय मांक – १७ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/१००९/२०१७ द.१८/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कायशाळा वभागाकड ल वाहन दु ती कामा या 

ठे यातील वाढ व खचास ब गटा क रता िन वदा नो टस .२/२०१५-१६ िन वदा 
र. .५५,००,०००/-( ितवष ) व क गट भाग १ क रता िन वदा नो टस .३/२०१५-१६ क गट 
भाग २ क रता िन वदा र. .३६,५०,०००/- ( ितवष ) या माणे िन वदा िस द क न ३ 
वषाक रता दर ा  करणेत आले होते याम ये ब गटाक रता मे. शामराव गॅरेज यांचे िन वदा 
रकमे पे ा २०.५२% कमी तर क गट भाग एक क रता मे. शामराव गॅरेज यांचे िन वदा रकमे 
पे ा १८% कमी व क गट भाग २ क रता मे. ी बालाजी गॅरेज यांचे िन वदा रकमे पे ा ७%  
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कमी असे दर ा  झाले होते. तावात नमूद सव कारणांमुळे ठे या या कामा या थम 
वषात िन वदा मंजूर रकमेपे ा वाहनां या दु ती खचात ब गटाम ये र. .४४,००,०००/- व क 
गट भाग १ म ये र. .२१,००,०००/- व क गट भाग २ म ये र. .१,०७,००,०००/- इतका 
वाढ व खच झालेला आहे तसेच ठे या या कामा या तीय वषात ब गटाम ये 
र. .४६,००,०००/- क गट भाग १ म ये र. .७६,००,०००/- व क गट भाग २ म ये 
र. .१,९०,००,०००/- इतका वाढ व खच झालेला आहे. सदरचा खच हा मंजूर िन वदा दरानुसार 
झालेला अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.        

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

िनणय- १)  सव वभाग मुख आ ण मा.मु यलेखापाल यांना थायी सिमतीचे आदेश आहेत क ,  
िन वदा रकमे या मयादेपे ा जा त खच झाला अस यास तसेच िन वदेची मदुत 
संपली अस यास य  खचा या मा यते या नावाखाली स म सिमती या 
मा यते वना कोण याह  बीलांची अदायगी कर यात येऊ नये.   

२) अशा कारे असले या सव कामांचे मा यतेकामीचे ताव १५ दवसांत मा. थायी 
सिमतीपुढे मा यतेसाठ  सादर कर यात यावेत.  

३) यापुढे िन वदा रकमेपे ा वाढ व खचाची बीले स म सिमती या मा यते वना 
पर पर सादर/अदा के याचे िनदशनास आ यास संबंिधत वभाग मुखां व  कठोर 
शासक य कारवाई करावी असे आदेश थायी सिमती शासनास देत आहे.  

४) तुत करणी बीलांची तपिशलवार छाननी/तपासणी के यानंतरच बीले अदा 
कर यात यावीत.    

---------- 
ठराव मांक – १२०६      वषय मांक – १८ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– थाप य BSUP क प 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/BSUP /४७६/२०१७ द.१८/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत िचखली से १७ व १९ येथ े बांधणेत येत 

असले या घरकुल या गृह क पाचे सुधा रत नकाशे पं. िचं. नवनगर वकास ािधकरणाने 
द.१९/०५/२०१७ रोजी मंजुर केलेले आहेत. सदर नकाशा मधील (१) टाऊनहॉल+लाय र   (२) 
हे थसटर (३) भाजी मंडई क रताच ेसु वधा भुखंडावर इमारत बांधणेकामी मनपाच ेमे.लँडमाक 
 डजाईन ुप यांची आ कटे ट व क प स लागार हणून नेमणूक केलेली आहे. यांनी सदर  
इमारतीच ेनकाशे बांधकाम परवानगी कर ता पं.िच.ं नवनगर वकास ािधकरण यांचेकडे सादर 
केलेले आहेत सदर इमारतीच े बांधकाम परवानगी क रता ािधकरणाने द.१७/१०/२०१७ 
प ा वये तावात नमूद माणे शु क भरणे वषयी कळ वलेले आहे. यातील १% बांधकाम 
उपकर र कम महानगरपािलके माफत शासनाकडे भरणेत येणार अस याने इतर र कमा 
वकास शु क, बांधकाम सुर ा र कम व बांधकाम परवानगी शु क भरणे आव यक आहे  
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यांची एक त र कम (२८,८६,०५०+२,३९,११०+२३,९१२) पये ३१,४९,०७२/-(अ र  र. . 

एकतीस लाख, एकोणप नास हजार बहा र फ ) पं.िचं.नवनगर वकास ािधकरण यांना अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- काळेवाड मधील र याचे कामाबाबत -  
१) काळेवाड मधील राजवाडेनगरमधील १८ मी. र याचे काम न करता बील अदा केले गेले  

आहे, अशी बातमी वतमानप ांम ये आली होती. यासंदभात कोण याह  स म सिमतीची 
मा यता न घेता, संबंिधत नगरसेवकांचे लेखी प  न घेता .५० लाखांचे र यांचे 
कामकाज केले गेले अस याचे प  झाले आहे. काय.अिभयंता ी.ओंभासे यांनी ेस 
िमट ंग घेऊन आपले हणणे यव थत र या मांडून रतसर खुलासा करावा.  

२) मा.शहर अिभयंता ी.च हाण, यांनी या र यांवर या दोन वषात परत कुठे डांबर करण 
झाले नाह  ना, परत कुठे पैसे खच केले गेले नाह त ना याची खा ी क न यावी.  

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

ठराव मांक – १२०७      वषय मांक – १९ 
दनांक – २५/१०/२०१७     वभाग– झोिनपु थाप य  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/का व/६४४/२०१७ द.२३/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  भाटनगर पुनवसन क पातील १७ इमारतींचे चरल ऑड ट न करता 
ाितिनिधक व पात कोण याह  २ जीण इमारतींच े चरल ऑड ट के यास संपुण क पातील 

इतर इमारतींची चरल संर णा मक प र ण ल ात येईल व उव रत इमारतींची थती आ ण 
यावर ल कर या या उपाय योजनांबाबत पुढ ल धोरणा मक िनणय घेता येईल. त अनुषंगाने या 

दोन इमारतींचे उपरो  काम करणेकर ता म.ेके.बी.पी.िस हल इं जिनअ रंग स हसेस यांची नेमणूक  
क न यांना अदा करावया या फ  पोट  म.न.पा. या चिलत दरसुचीनुसार र. .३,४८,१४४/- 
(अ र  र. .तीन लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे च वेचाळ स फ ) व यावर ल टॅ स (GST) चे 
खचास तसेच सदर कामाकर ता करारनामा क न यांना कामाचा आदेश दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२०८      वषय मांक – २० 
दनांक – २५/१०/२०१७       
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ – मा.उषा मंुढे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
 द.०९/१०/२०१७ रोजी िभमसृ ी क पाबाबत झाले या बैठक त माता रमाईचा पुतळा 
डॉ.बाबासाहेब आंबेरकर पुतळा पर सरात उभारणे बाबत िनणय घे यात आला आहे. या माणे सदर 
कामाचे नावह  सन २०१७/२०१८ चे अंदाजप कात महापािलका सभा ठराव .९७ द.१६/१०/२०१७ 
अ वये समा व  करणेत आलेले आहे. सदर कामाचे अंदाजप क, नकाशे इ. तयार करणेसाठ  
वा तु वशारदाची नेमणूक करणे आव यक आहे. म.न.पा. पॅनलवर ल वा तु वशारद ी.िगर ष 
िच वार, सृ ी डजाईनर हे सदर काम कर यास तयार आहेत. तर  याची वषयांक त कामास 
वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस तसेच म.न.पा. दरानुसार हणजेच र. .५०/- ल  पयतचे 
कामास ३% फ  व र. .५० ल चे पुढ ल कामास २% फ  यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.    

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

ठराव मांक – १२०९      वषय मांक – २१ 
दनांक – २५/१०/२०१७       
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.अनुराधा गोफणे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
  भाग .१६, मौजे रावेत येथील औंध रावेत र याजवळ ल सेले ट यल िसट पासून रावेत 
स.नं.१५४ येथील रे वे उ डाणपुलापयतचा वकास आराख यातील २४.०० मी. ं द चा र ता 
वकसीत करणेकामी क प यव थापन स लागार हणून मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनअस 
ा.िल. यांची मनपाचे चिलत दरानुसार नेमणूक करणेचा वषय .६० ठराव .१०७८ 
द.२७/०९/२०१७ रोजी मंजूर झालेला आहे. सदर ठरावात मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनअस 
ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार हणून मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदापूव व 

िन वदा प ात काम करणेसाठ  क प कंमती या २.३५% + स हस टॅ स (िन वदा पूव-०.९०% व 
िन वदा प ात १.३५%) अशी फ  अदा करणेस मा यता दलेली आहे. तथा प सदर दर (िन वदा 
पूव-०.९०% व िन वदा प ात १.४५% = २.३५%) असा असणे आव यक आहे. या माणे दु तीसह 
ठरावास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२१०          वषय मांक – २२ 
दनांक – २५/१०/२०१७       
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत द.२४/०७/२०१५ पासुन ी.संत 
गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांचेमाफत जुने वॉड .५८,५९,६० (नवीन भाग .३१,३२) म ये 
टाटा ए.सी. वाहनां ारे घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठ  मनु यबळ पुर वणेचे कामाचा आदेश देणेत 
आलेला आहे. स थतीत सदर सं थेचे १४ वाहन चालक व २८ कमचार  दैनं दन कचरा गोळा करणेचे 
कामकाज कर त आहेत. तथा प ह े य कायालय यांचेकडे ४ कॉ पॅ टर असून मनपाचे २ वाहन 
चालक यावर कायरत असून २ वाहन चालकांची कमतरता जाणवत आहे. तर  ी.संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था यांना मनु यबळ पुर व याचे आदेश अस याने व वर ल सं था ह े ीय 
कायालयांतगत काम कर त अस याने यांना २ अित र  वाहन चालक पुर व यास अथवा यां याकडून 
उपल ध न झा यास मानधनावर घे यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२११      वषय मांक – २३ 
दनांक – २५/१०/२०१७       
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.उषा मुंढे,मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
  भाग .३१ येथील कै.काळुराम मा ती जगताप बॅडिमंटन हॉल, पंपळे गुरव, पुणे-६१ हा युवा 
वकास ट, पंपळे गुरव यांना दरमहा र. .१९,८००/- या भाडे दराने ५ वषासाठ , ती वष  १०% 

भाडेवाढ क न भाडेत वावर दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच ेजा हर केल.े 

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,      पंपर  - ४११ ०१८                
मांक - नस/१०/का व/८०/२०१७ 

दनांक - ०२/११/२०१७    

                                                                  
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८ 

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


