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

कायप का मांक – ७१ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ११/०७/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
११/०७/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.अिमत राज  गावडे 

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

८. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

९. मा.खानोलकर ा महेश 

१०. मा.लांडगे सा रका संतोष 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

१३. मा.बारणे अचना तानाजी 
१४. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 

यािशवाय मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१) मा.गावडे - अित र  आयु  (२) 
मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित र  आरो य 
वै कय अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे – मु य लेखापाल, मा.पाट ल, 
मा.तुपे, मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.राऊत, 
मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.पवार – .कायदा स लागार, मा.साळंुके – 
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मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – चाय, औ. .क., मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, 
मा.भोसले, मा.मोरे, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.देशमुख - कायकार  अिभयंता, मा.जगताप - कामगार 
क याण अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.माने – पीएमपीएमएल हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
वषय .२६) वा तु वशारद नेमणूक  बाबत -मा.मोरे र भ डवे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 
वषय .२७) ठराव .१८७ अ वये शास कय मा यता तसेच सन २०१८-१९ या आिथक वषात 

करावयां या तरतुद स मा यता िमळणेबाबत – मा. वलास मे डगेर , मा.सागर 
आंगोळकर यांचा ताव  

वषय .२८) उद ु  मा यिमक शाळांसाठ  १९ िश कांची मानधनावर नेमणूक करणेबाबत – 
मा.राज  गावडे, मा. वकास डोळस यांचा ताव.  

वषय .२९) पेठ .३२अ, खुली जागा .१ ह  जागा र. .१/- या नाममा  दराने अिधमु य 
आकारणी करणेबाबत - मा.मोरे र भ डवे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 

वषय .३०) ई गटातील वाहन दु ती कामा या ठे यातील वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत       
---------- 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक - मा.सागर आंगोळकर 

द.११/७/२०१८ ची मा. थायी सिमती सभा बुधवार दनांक १८/७/२०१८ रोजी 
दुपार  १.३० वा. पयत तहकूब कर यात यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
-------- 

मा.सभापती - बुधवार दनांक १८/७/२०१८ रोजी द ुपार  १.३० वा. पयत सभा तहकूब कर यात 

येत आहे.  

       (ममता वनायक गायकवाड) 
  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 – ७१ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक ११/०७/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १८/०७/२०१८                       वेळ – दुपार  १.३० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द. ११/७/२०१८ ची तहकूब सभा 

बुधवार, दनांक १८/०७/२०१८ रोजी दुपार  १.३० 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.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.मोरे र महादू  भ डवे 
३. मा.राजू िमसाळ 

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१२. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१३. मा.डोळस वकास ह र ं  

१४. मा.बारणे अचना तानाजी 
१५. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१) मा.गावडे - 
अित र  आयु  (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, 
मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - 
उपसंचालक नगररचना, मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.झगडे, मा.खोराटे, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.खोत, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत - सहा यक आयु , मा.पवार 
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– .कायदा स लागार, मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – चाय, औ. .क., 
मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( थिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, 
मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, 
मा.देशमुख - कायकार  अिभयंता, मा.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप - कामगार 
क याण अिधकार , मा.दांगट– शा.अिधकार , मा.झनकर – लेखािधकार , मा.माने – 
पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------       
 
ठराव मांक - २८६४      वषय मांक - ०१ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जा. . था/िन/ड-मु य/१४५/२०१८ द.२७/०६/२०१८ 

       मा. अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/1/2017-18 अ वये भाग .२६ 
मधील ना याची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .1,43,43,162/- 
(अ र  र. .एक कोट  ेचाळ स लाख ेचाळ स हजार एकशे बास  फ ) पे ा 2.5% कमी दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 

8.36% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .1,39,84,583/- पयत काम क न 
घेणेस यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८६५      वषय मांक - ०२ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – ग े य आरो य  
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे जा. .ग ेका/आ/४/का व/३५७/२०१८ द.०२/०७/२०१८         
       मा.अित.आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा.आयु  सो, यांचेकड ल आदेश . शा२/का व/४६०/२०१७ द.०७/०८/२०१७ अ वये 
भाग सिम याचंी पुनरचना झालेली आहे. यानुसार  न वन भाग रचनेनुसार ग े ीय कायालय 
द.०९/०८/२०१७ रोजी अ त वात आले आहे. यानुसार ब े ीय कायालयातील जुने भाग . 
४९,५०,५१ यांचे वग करण  ग  े ीय कायालयामधील न वन . .२३ व २४ याम ये यांचा 
समावेश झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ग े ीय आरो य कायालया या 
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काय े ातील भाग मांक २१, २३, २४ व २७ मधील दैनं दन घरोघरचा कचरा, कंु यामधील 
कचरा, सावजिनक ठकाणी साठणारा कचरा, गटस या कडेचे कचरा ढग, मोक या जागेतील 
कचरा ढग दैनं दन उचलुन महानगरपािलके या मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे या कामासाठ  ब 
े य आरो य कायालयाकड ल ठेकेदार मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, पंपर  यांना ित 
दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  कचरा थानातंरण क  येथे कचरा खाली 
कर यासाठ  ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .४९००/- या दराने आदेश . 
ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/२०१६ नुसार दे यात आलेले आहे. तर  ब े य आरो य 
कायालयाकड ल मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, पंपर  यां या आदेशाची मुदत 
द.३१/१२/१७ रोजी संपु ात आलेली होती. सदर कामकाजास, ब े य आरो य कायालयाकड ल 
प  . १) ब ेआ/५/का व/८१०/२०१७ द.०८/१२/२०१७ व २) ब ेआ/५/का व/८३२/२०१७ 
द. १६/१२/२०१७ नुसार कचरा उचलणे व वाहतुक करणेसाठ  मे जय गणेश एंटर ायजेस, 
पंपर गाव, पंपर  यांना ग े ीय कायालयामाफत कामकाजाची मुदतवाढ घे यात येऊन आप या 
तरावर कामकाज कर यात यावे असे कळ वलेले आहे. द.०९/०८/२०१७ रोजी पासुन ६ े ीय 

कायालया ऐवजी ०८ े ीय कायालयाची िनिमती झा याने ब े ीय कायालयाकड ल ०३ 
क/ टपर वाहने व ड े ीय कायालयाकड ल ०४ क/ टपर वाहने असे एकुण ०७ वाहने मे.जय 

गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यां या माफत पुर व यात आलेले आहे. मा. थायी सिमतीची सदर 
सं थे या कामास व होणा-या खचास द.१/१/१८ ते ३१/३/१८ व दुसर  मुदतवाढ ठराव .२६३१ 
द.०९/०५/२०१८ अ वये द.१/४/१८ ते ३०/६/१८ अखेर मा यता घे यात आलेली आहे. तथा प 
कचरा उचलण े व वाहतुक करण े कामकाज हे अ याव यक सेवेचे असून, मे. जय गणेश 
एंटर ायजेस, पंपर   यांना या कामासाठ  टपर क ७.५ मे.टन मता असणारे ित दन, ित 
वाहनावर दोन खेपांसाठ  एक वाहन चालक + चार मजूर + इंधनासह एकुण ०७ वाहने भाडे 
त वावर पुर व यासाठ  द.०१/०७/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  
पूण होईपयत, यापैक  थम येणा-या कालावधी पयत या कामकाजास मुदतवाढ देणेस तसेच 
सदर कामाचे अपे ीत अंदाजीत खच र. .६७,००,०००/- (अ र  र. . सदोस  लाख फ ) या 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८६६      वषय मांक - ०३ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – इ े य कायालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे जा. .इ ेका/िन-६/का व/१४१/२०१८ द.२८/०६/२०१८         
       मा.कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील(१ ते ३) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणते आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - २८६७      वषय मांक - ०४ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – मा यिमक िश ण वभाग 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे जा. .मा य/िश ण/१/का व/५७७/२०१८ द.०२/०७/२०१८         
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा. थायी सिमती सद य पार त ठरावानुसार मा.अित.आयु  सो यांनी  र. .१२,०००/- 
ऐवजी र. .८०००/- बी.एड./बी.एस.सी. िश कांना िश ण सेवका माणे मानधन दे याबाबत 
मा यता दलेली आहे. तर  एक त मानधनावर ८ वी ते १० या व ा याना िशकव यासाठ  ५० 
िश क आव यकता असलेने सदर िश क नेमणुक ची जा हरात व येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक - २८६८      वषय मांक - ०५ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/७६४८/२०१८ द.३०/०६/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       कायदा स लागार( ) कायदा वभाग यांनी द.१२/०६/२०१८ चे तावा वये कायदा  
वभागाकड ल  सन २०१८-१९ या आिथक वषाक रता 'मनपा यायालय अ थापना खच' या 
लेखािशषावर र.  ८०,००,०००/-  इतक  तरतुद वा षक ज प कात कर यात आलेली   आहे.  
तथा प, आकुड  यायालयाचे सन २०१७-२०१८ चे वा षक वेतन व भ े खचाची मागणी बील 
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र. .८०,९०,९२८/- इतके देय होत आहे. यामुळे सदरचे बल अदायगीकामी उपल ध तरतुद 
अपुर  पडत आहे. या िशवाय पुणे यायालय येथील मनपा चबर नं.५२ चे देखभाल दु ती, 
वा षक वगणी व इतर खच यासाठ  सदर  लेखािशषावर र कम िश लक ठेवणे आव यक आहे.  
यांनी  "वाहन नुकसान भरपाई" लेखािशषातून "मनपा यायालय  आ थापना"लेखािशषावर 

र. .२,००,०००/-(अ र  र. . दोन लाख फ )  वभागाअंतगत वग करण करणेस मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८६९      वषय मांक - ०६ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – नगरसिचव वभाग 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नस/२/का व/१६७/२०१८ द.०२/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१८-२०१९ ची वा षक वगणी र. .२३,६००/- 
(अ र  र. .तेवीस हजार सहाशे फ ) "All India Council of Mayors"  या नावे धनादेशा ारे 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८७०      वषय मांक - ०७ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार वभाग 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.सहा. आयु  यांचे जा. .मभां/५/का व/३९८/२०१८ द.२९/०६/२०१८         
       मा.सहा. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे मा.पदािधकार  व मा.अिधकार  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  उ पाद त 
कंपनीचे मोबाईल संच सा ह य पुरवठा करणेकामी ई.िन.सुचना .०५/२०१८-१९ अ वये िस द 
क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन िन वदा ा  
झाले या आहेत. ा  दर प काम ये मे.इंद ु इ फोटेक सो युशन, भोसर , पुण-े३९ यांचे मोबाईल 
संच एकूण २५ नग सा ह यासाठ  र. .४,९६,१२५/- लघु म दर ा  झाले आहेत. सदर मोबाईल 
संच सा ह य १ वषाचे कालावधीत मनपाचे आव यकतेनुसार कंवा ट याट याने पुरवठा करण े
आव यक आहे. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा ०.०५% ने कमी आहे. मे.इंद ु 
इ फोटेक सो युशन, भोसर , पुण-े३९ यांचे आव यक सॅमसंग मोबाईल संच सा ह य खरेद  
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करणेकामी एकूण र. .४,९६,१२५/- (अ र  र. .चार लाख शहा णव हजार एकशे पंचवीस फ ) 
दर वकृत क न करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक -  २८७१           वषय मांक - ०८ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – जलिन:सारण वभाग 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/१०८१/२०१८ द.०४/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .32-1-2017-2018 अ वये पंपर  िचंचवड 
मनपा या "ग" भागातील जलिनःसारण निलकांची यां क  प दतीने वा षक साफसफाई करणे व 
चोकअप काढणेकामी M/s VISHAL CIVIL CONTRATOR यांनी िन.र. .98,93,100/- (अ र  
र. . अठया णव लाख या णव हजार शंभर फ ) पे ा 2.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र कम पये 96,95,238/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८७२      वषय मांक - ०९ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – जलिन:सारण वभाग 
सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/१०७८/२०१८ द.०४/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .30/4/2017-18 अ वये आकुड  
मैलाशु द करण क ाअंतगत स लागार यांनी सुच व या माणे द वाड , व ठलवाड , ववेकनगर, 
इ. भागात जलिन:सारण सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. CHOTELAL CHAUHAN 
यांनी िन.र. .59,99,990/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे न वद फ ) 
पे ा 28.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 43,19,993/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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 - २८७३      वषय मांक - १० 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – जलिन:सारण वभाग 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/१०७९/२०१८ द.०४/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .33-1-2017-2018 अ वये इ भागातील 
जु या मलवा ह यांम ये सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s Shubham Udyog यांनी 
िन.र. .74,99,020/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या णव हजार वीस फ ) पे ा 22.50%  
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 58,11,741/- 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 दरा नुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८७४      वषय मांक - ११ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – जलिन:सारण वभाग 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/१०८०/२०१८ द.०४/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .33-2-2017-2018 अ वये क े य 
कायालय अंतगत येणा-या झोपडप टयांम ये मलिन:सारण  यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
M/s Shubham Udyog यांनी िन.र. .74,99,962/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या णव 
हजार नऊशे बास  फ ) पे ा 16.20% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
62,84,968/- 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 
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अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक -  २८७५     वषय मांक - १२ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग–ग े ीय, जलिन:सारण वभाग 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ग े/जिन/ग/अ५/१७/२०१८ द.०३/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ग े ीय कायालयांतगत ायोिगग त वावर थेरगाव मधील यां क  प दतीने े नेज 
लाईन व चबर मधील गाळ काढणे व साफसफाई करणेकामी अशा कार या कामांसाठ  एक त 
जेट ंग, ॅब व रॉ डंग यं णा असलेले वाहन/ मशीन असलेले एकमेव व महानगरपािलकेकडे 
यापूव  कामाचा अनुभव असले या न दणीकृत ठेकेदाराकडून काम करणेसाठ  ठेकेदाराची नेमणूक 
करणे आव यक आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम अनुसूची ड करण ५/२(२) 
परंतुक ७३क व ड अ वये थायी सिमतीला, ित या कायवृ ात कारणे नमूद क न, आयु ास, 
यात तरतूद के या माण े िन वदा न माग वता कंवा मागव यानंतर यांचेकडे या कोण याह  
िन वदा येतील या न वीकारता सं वदा कर यास ािधकृत करता येईल यानुसार ठेकेदार यांनी 
थेट प दतीने काम देता येणे श य आहे. कामाची तातड  वचारता घेता िन वदा न माग वता 
करारनामा क न सदरचे काम क न घेणे आव यक आहे. तथा प, उ  अिधिनयमा वये मा. 
थायी सिमतीची पुव मा यता घेणे अ याव यक आहे. KAMJET-GR या मशीनवर जेट ंग, ॅब 

व रॉ डंग मशीन एक त असले या वाहना ारे ित म हना कमान ४५० मी. लांब मलिन सारण 
निलका साफ करणे व १५० मॅनहोल चबस साफ करणेचे काम करणे श य आहे. स या चालू 
असले या चिलत दरानुसार ितमहा ४५० मी. लांब १५० ते २५० िम.मी. यासाची 
मलिन सारण निलकेस र. .२७६/- ित मीटर या दराने साफ कर यास र. .१,२४,२००/- 
(अ र  र. .एक लाख चौवीस हजार दोनशे फ ) तसेच ित महा कमान १५० मॅनहोल चबस 
र. .१३११/- चबस या महानगरपािलके या मंजूर दराने साफसफाई कर यास र. .१,९६,६५०/- 
(अ र  र. . एक लाख शहा नव हजार सहाशे प नास फ ) असे एक त र. .३,२०,८५०/- 
(अ र  र. .तीन लाख वीस हजार आठशे प नास फ ) खच अपे त आहे. अंदाजप क य 
दरापे ा ५.५०% कमी या दराने ितमहा र. .३,०३,२०३/-(अ र  र. . तीन लाख तीन हजार 
दोनशे तीन फ ) खच अपे त आहे. तथा प र. .२,९०,०००/-(अ र  र. .दोन लाख न वद 
हजार फ ) ित महा ठेकेदार मे.काम-अ वदा ए ारो इं जिनअस ा. िल. हे काम कर यास 
तयार अस याबाबत दनांक २८/०६/२०१८ रोजी या प ा वये कळ वलेले आहे. सदरचा दर 
चिलत दरापे ा कमी अस याने ठेकेदार मे.काम-अ वदा ए ारो इं जिनअस ा. िल. यांस 
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पावसा या या कमान ३ म हने कालावधीसाठ  ितमहा र. .२,९०,०००/- असे एकूण 
र. .८,७०,०००/- (अ र  र. . आठ लाख स र हजार फ ) या खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २८७६      वषय मांक - १३ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/क-मु य/१२७/२०१८ द.०७/०७/२०१८         

 वषय - मौजे भोसर  कासारवाड  येथील आर ण .१३ वकिसत करणे. 
वषय .१३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - २८७७      वषय मांक - १४ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – पाणीपुरवठा वभाग  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु६/का व/१८/२०१८ द.०५/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२६/६/२०१७-१८ अ वये इ भागातील व वध 
टा याव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजुर पुर वणकेामी (सन २०१७-१८)  मे.शुभम उ ोग िन वदा 
र कम .१,११,४६,६७४/- (अ र  र. .एक कोट  अकरा लाख शेहचाळ स हजार सहाशे चौ-याह र 
फ ) पे ा १३.६७% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९६,२२,९२३/- 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 यां याबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
 



12 
 

ठराव मांक - २८७८      वषय मांक - १५ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – उ ान वभाग  
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/३६५/२०१८ द.०५/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       म.न.पा वृ संवघन वभागाकड ल िन वदा नोट स .५-/२०१८-१९ मधील िमलीटर  
ह तील एच. यु.३३०  इ फ  ीगेड औ ंध कॅ प येथे मोठ  रोपे पुर वणे व लागवड क न ३ 
वष देखभाल करणेकामी मे. य ु गाडन गु ज फाम अँ ड नसर िन वदा र. .२,५८,४१,०००/- 
(अ र  र. .दोन कोट  अ ठाव ण लाख ए केचाळ स हजार फ ) या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा ३.७१% ने कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून या माणे 
येणारा खच र. .२,४८,८२,२९९/- चे खचास मा यता तसेच यांचेशी करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८७९      वषय मांक - १६ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे जा. . था/िन/फ-मु य/का व/३२५/१८ द.०५/०७/२०१८         
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १७) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण ेतसेच 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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
  ---------- 
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ठराव मांक - २८८०      वषय मांक - १७ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जा. . था/िन/ब-मु य/३८३/१८ द.०६/०७/२०१८         
       मा. अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .112/3/2017-18 अ वये . .१९ 
वा हेकरवाड तील िचंतामणी गणेश मंद र, आहेरनगर, रजनीगंधा हौ.सोसा. िशवाजीपाक इ. 
पर सरातील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.धने र कं शन िन.र. .79,86,469/- 
(अ र  र. .एकोणऐंशी लाख श ाऐंशी हजार चारशे एकोणस र फ ) पे ा 13.25% कमी 
र. .69,28,262/- 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 करण े 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 - २८८१      वषय मांक - १८ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे जा. .YCMH/भांडार/२/का व/३१५/१८ द.०४/०७/२०१८         
       मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –   
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग 
वभागाचे वभाग मुख यांनी मागणी केलेनुसार,  ने रोग-ओट  वभागातील Optikon Phaco 
Machine Model P2MS उपकरणाचे AMC करणेकामी संबंिधत कंपनीचे अिधकृत स हस 
ो हायडर मे.टे नो हॅ ड स हसेस ा.िल., मुंबई यांनी सादर केलेले एकूण र. .५७,८६५/-(अ र  

र. .स ाव न हजार आठशे पास  फ ) चे दरप क वकृत करणेत आले आहे. याकामी 
कंपनीने करारनामा क न दला असुन AMC चा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८८२      वषय मांक - १९ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – लेखा वभाग  
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/३/का व/१७७/१८ द.०६/०७/२०१८         
       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
       पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८ १९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  तरतूद 
करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६ कोट  व वध कारचे पासेस र. .२३/- कोट  व 
बसेस खरेद  र. .६०/- कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून 
जुलै २०१८ ची र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.५० कोट  असे 
एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. . सात कोट  प नास लाख) फ  या माणे माहे जुलै २०१८  
अखेर ०१ म ह याची अ ीम व पात अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८८३      वषय मांक - २० 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – थाप य वभाग  
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/उ ान/का व/२४७/१८ द.०६/०७/२०१८         
       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७६/०२/२०१७-१८ मधील काम .१ अ वये, 
भाग .५ मधील जाधववाड  येथील आर ण .१-१४७ येथील उ ानाचे उव रत कामे 

करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िनवीदा र.  १,८६,४७,१६०/-(अ र  र. .एक कोट , शहाऐंशी 
लाख, स ेचाळ स हजार, एकशे साठ फ ) पे ा २०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१,४८,८०,४३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
 
 



15 
 

ठराव मांक - २८८४      वषय मांक - २१ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – व ुत/यां क  वभाग  
सूचक – मा.अचना बारणे                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे जा. .मुका/५/का व/२११/२०१८ द.०४/०६/२०१८         
       मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –   
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ     
(१ ते ३) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८८५      वषय मांक - २२ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग –मा हती व जनसंपक वभाग  
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .माजसं/४/का व/१६२/२०१८ द.०६/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने राजष  छ पती शाहू महाराज वचार बोधन 
पवा िनिम  द.२५/०६/२०१८ ते द.२६/०६/२०१८ रोजी २ दवस साई उ ान, संभाजीनगर, 
िचंचवड या ठकाणी बोधनपर या यान, व ा यासाठ  कर यर मागदशन व बोधना मक 
काय माचे आयोजन कर यात आलेले होते. या काय माअतंगत आयो जत काय मामधील 
कलाकारांचे मानधन, इ. खचाक रता थेट प दतीने र. .१,२५,०००/-(अ र  र. .एक लाख पंचवीस 
हजार फ ) य  झाले या खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २८८६      वषय मांक - २३ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – फ े य कायालय  
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांचे जा. .फ ेका/िन-४/का व/३१२/२०१८ द.०४/०७/२०१८         
       मा.कायकार  अिभयंता ( व ुत) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (1 ते 3) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 



16 
 

कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २८८७      वषय मांक - २४ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.वाकास डोळस 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे जा. .वायसीएमएच/७/का व/३१४/२०१८ द.२५/०५/२०१८         
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईट 

जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या लेखीपर ा घेऊन यामधून गुणव ेनुसार िनवड 
झाले या उमेदवारांची िनवड/ ित ा याद  तावा सोबतचे प  अ म ये सादर केली  आहे. 
यास काय र मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८८८      वषय मांक - २५ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वमुका/५/का व/२६१/२०१८ द.०७/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .31-2017/18 मधील अ. .1 
अ वये मनपा नगरसद य, अिधकार , कमचार  व व वध कायालयांना मोबाईल िसम सु वधा 
पुर वणेकामी वोडाफोन मोबाईल स ह स िल. िन.र. .1,25,00,000/- (अ र  र. .एक कोट  
पंचवीस लाख फ ) दर 28.50%  कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - २८८९     वषय मांक - २६ 
दनांक – १८/०७/२०१८           
सूचक – मा.मोरे र भ डवे               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.मोरे र भ डवे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 

       रावेत येथील से.नं.३२अ येथील मनपा उ ाना या कामासाठ  मनपा पॅनलवर ल िश पी 
आ कटे ट अँ ड लॅनर यांना वा तु वशारद हणुन नेमणेस व याकामी मनपा िनयमा माणे फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८९०      वषय मांक - २७ 
दनांक – १८/०७/२०१८      
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव -  
        मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुब ेका/१/का व/३९८/२०१८ द.१७/४/२०१८ 
अनुस न मा.महापािलका सभा द.२०/४/२०१८ म ये वषय .१५ अ वये खालील कामांना ठराव 
.१८७ अ वये शास कय मा यता तसेच सन २०१८-१९ या आिथक वषात करावयांचया 

तरतुद स मा यता िमळाली आहे.  
अ. . कामाचे नाव अंदाजप कय र कम करावयाची तरतुद  
१. वाकड वाड .५३ स.नं.२०८ वाकड 

कावेर नगर येथे २५ ल.िल. मतेची 
पा याची उंच टाक  व संपवेल आ ण 
िसमािभंत बांधणे.  

 
 

५,५०,००,०००/- 

 
 

१,००.००.०००/- 

२. थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी 
पा याची टाक  पाडून न वन २५ ल  
मतेची पा याची उंच टाक  बांधणे.  

 
 

२,५०,००,०००/- 

 
 

१,००,००,०००/- 

 

 तर  मा.महापािलका सभेने मंजुर केलेला सदर ठराव .१८७ चे अवलोकन करणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८९१      वषय मांक - २८ 
दनांक – १८/०७/२०१८      
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.राज  गावडे, मा. वकास डोळस यांचा ताव -  
       महापािलके या उदु  मा यिमक शाळांसाठ  १९ िश कांची आव यकता आहे ते मानधनावर 
भरणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक - २८९२      वषय मांक - २९ 
दनांक – १८/०७/२०१८      
सूचक – मा.मोरे र भ डवे                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.मोरे र भ डवे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव –  
       पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या पेठ .३२अ, खुली जागा .१ ची 
मागणी ािधकरणाकडे मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे कड ल प  
.अ / था/१५५/२०१६ द.२९/२/२०१६ अ वये करणेत आली होती यास अनुस न मु य 

कायकार  अिधकार  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांनी यांचे द.१८/६/२०१८ रोजीचे 
प ात नमुद केले या १ ते ९ अट  व शत सह पेठ .३२अ, खुली जागा .१ ह  जागा र. .१/- 
या नाममा  दराने अिधमु य आकारणी क न मनपास देता येईल असे कळ वले आहे. तर  सदर 
जागेचे े फळ १२५५८.७६९ चौ.मी. इतक  असुन यापोट  र. .१/- या नाममा  दराने 
अिधमु य ािधकरणाकडे जमा करणे आव यक आहे. तर  सदरची र कम ािधकरणाकडे जमा 
कर यासाठ  तसेच यासाठ  करावया या भाडेप ट  पोट  येणा-या खचास (उदा.मु ांक शु क, 
न दणी शु क, वक ल फ , झेरॉ स इ.) मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८९३      वषय मांक - ३० 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.मोरे र भ डवे                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे जा. .काशा/१/का व/५६०/२०१८ द.०३/०७/२०१८         
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कायशाळा वभागामाफत गटवार प दतीने िन वदा 
कायवाह  क न एज सी िन त क न वाहन दु तीची कामे क न घे यात येतात. या अंतगत 
दे यात आले या वाहन दु ती कामा या ठे या या कालावधीत वाहन दु तीचे कामे मंजूर 
िन वदा र कमे पे ा जादा होणा-या र. .६०,००,०००/-(अ र  र. .साठ लाख फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 
 

             (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/९२४/२०१८ 

दनांक - १९/०७/२०१८   

                                                       
                                                                        नगरसिचव   

                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( .इ ेका/िन-६/का व/१४१/२०१८, द.२८/०६/२०१८ वषय .३ चे लगत)
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( . था/िन/फ-मु य/३२५/२०१८, द.०५/०७/२०१८ वषय .१६ चे लगत)
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( .मुका/५/का व/२११/२०१८, द.०४/०६/२०१८ वषय .२१ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/३१२/२०१८, द.०४/०७/२०१८ वषय .२३ चे लगत)
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             ( .वायसीएमएच/७/का व/३१४/२०१८, द.२५/०५/२०१८ वषय .२४ चे लगत)

 


