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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – ५० 

(सभावृ ांत) 
दनांक – २१/०२/२०१८            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक २१/०२/२०१८ 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.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.मंुढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे 
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
                              यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.आ ीकर- .अित र  आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सह 
शहरअिभयंता,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.झगडे,मा.राऊत -
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.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-मु य 

मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.तांब,ेमा.कुलकण ,मा.खाबडे, 
मा.जंुधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.मोरे,मा.घुबे- 
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कायकार  अिभयंता, मा.आगळे- शासन अिधकार ,मा.झनकर-लेखािधकार ,मा.माने-वाहतूक 
यव थापक (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 मांक ६८)  मा. थायी सिमती सभा आयोजनाबाबत – मा.अिमत गावडे,मा.कंुदन 
गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक ६९) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये न याने पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  व ा पठ संल नीकरण संमतीप ाचे (consent of 

affilation) पुनज वन करणेसाठ  शु क भरणेबाबत... 
वषय मांक ७०) दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेबाबत – मा.उषा मंुढे, मा.ल मण 

उंडे यांचा ताव... 
वषय मांक ७१) ठेकेदार मे. वजय ह .साळंुखे यांना का या याद त टाकणेबाबतची 

कारवाई र  करणेबाबत – मा.उषा मंुढे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 
वषय मांक ७२) त  डा िश क यांना सहा मह ने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेबाबत 

– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
वषय मांक ७३) पंपर  िचंचवड संगीत अकादमीकर ता स लागार नेमणेबाबत – मा.आशा 

धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
वषय मांक ७४) अिधकार  िनयु बाबत – मा.उषा मंुढे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
वषय मांक ७५) अिधकार दानबाबत- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा 

ताव... 
-------- 

अ)  दनांक ०७/०२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४७)  
        चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ)  दनांक १४/०२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४८)  
चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

------------ 
(मनपा कमचार  ी.शंकर शेलार यांची क या कु.पूजा शंकर शेलार हला कब ड  खेळासाठ  
रा य शासनाचा िशवछ पती पुर कार जाह र झाला अस यामुळे, कु.सम ा ढवळे र हस 
युट  ऑफ महारा  २०१८ या स दय पधम ये थम मांक ा  िमळव यामुळे, तसेच 
कु. या र वं  मरगज या व ाथ नीस ज हा तर य १० वषाखालील गटात लाँग ज प या 

डा काराम ये १०० मी. २०० मी. लाँग ज प रले पधम ये सुवणपदक पटकावले 
अस यामुळे मा. थायी सिमती या वतीने मा.सभापती, थायी सिमती यांचे ह ते पु पगु छ 
देऊन स कार कर यात आला. तसेच दै.सामना वृ प ाचे प.ंिच.ंशहराचे उपसंपादक ी. वनोद 
पवार यांचा वाढ दवस अस याने मा. थायी सिमती या वतीने मा.सभापती, थायी सिमती यांचे 
ह ते पु पगु छ देऊन स कार कर यात आला.) 
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ठराव मांक – २२१३      वषय मांक – १ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - शासन  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/८०/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

वषय- मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९६१, ९६२, ९६० व ९५९ नुसार अनु मे ी.थोरात  

कैलास गेणुभाऊ, कायकार  अिभयंता ( व), ी.धुमाळ दलीप ीरंग, उपअिभयंता ( व), 
ी.मांढरे वासूदेव महादेव, किन  अिभयंता ( व) व ी.अवसरे वासुदेव तुकाराम, किन  

अिभयंता ( व) यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल अवलोकन करणेबाबत...  

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

---------- 
ठराव मांक –२२१४      वषय मांक – २ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/०८/२०१८ द.१/२/२०१८ 

वषय- शहरातून वाहणा-या पवना नद या वाहातील अडथळा काढून टाकणेसाठ  आव यक  

कामे करणे या कामास सुधा रत मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –२२१५      वषय मांक – ३ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – फ े य कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/आ/२/का व/१२९/२०१८ द.७/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या फ े ीय कायालय आरो य वभागामाफत ेञीय कायालय तरावर 

तातड ची व अ याव यक बाब हणुन घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेकामी 
(Primary & Secondary waste collection) मे.एस.ट .मोटस व मे.ड .एम.एंटर ायजेस 
यांचे सोबत द.२९/०९/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ पयत करारनामा करणेत आला आहे. सदर 
कामकाजाचे ित मे.टन र. .९११ माणे २ वाहने ती दन १० टन कचरा वाहतुक करणेसाठ  
र. .८,४७,२३०/- (अ र  र. . आठ लाख स ेचाळ स हजार दोनशे तीस फ ) इतका खच 
होणार आहे. तसेच उपरो  कामाची िन वदा या कायरत असुन कामाची आव यकता पहाता 
िन वदा या पुण होईपयत कामकाज मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. तर  िन वदा या पुण 
होईपयत ती महा र. .२,८२,४१०/- खच अपे ीत अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२१६      वषय मांक – ४ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग- ब े य कायालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/लेखा/९/का व/१०२/२०१८ द.१२/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते 

५) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स अिधन राहून संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२१७      वषय मांक – ५ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/४७/२०१८ द.१२/२/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१५/०१/२०१८  ते  द.२१/०१/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/४७/२०१८ द.१२/०२/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२१८      वषय मांक – ६ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - मु यलेखाप र ण 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/४६/२०१८ द.१२/२/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०८/०१/२०१८  ते  द.१४/०१/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/४६/२०१८ द.१२/०२/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२१९      वषय मांक – ७ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/४५/२०१८ द.१२/२/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०१/०१/२०१८  ते  द.०७/०१/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य  
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/४५/२०१८ द.१२/०२/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२२०      वषय मांक – ८ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१२/१४/१८ द.८/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मौजे दापोड  येथील मंजूर वकास योजनेतील खालील त यात नमुद आर णे वकिसत 

करणेसाठ   भूसंपादन करणेबाबत तावात नमूद ठरावा वये मा. महापािलका सभेने मा यता 
दलेली आहे. 

अ. . आर ण मांक 
आर णाचे 

योजन 
स.नं 

बािधत होणारे संपादन करावयाचे 
एकुण सुमारे े  चौ.मी. 

१. आर ण . ३/२७ अ नशमन क  ८५ पैक  ४०००.०० चौ.मी. 
२. आर ण . ३/५ खेळाचे मैदान १६,१७, १८ पैक  ७१००.० चौ.मी. 

तर  उपरो  ता वत आर णांखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणे क रता व तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना 
वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम २०१३ 
(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा. महापािलका सभेची 
मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर र ते/आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी   
येणा-या य  खचास मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक असुन याम ये भूसंपादन 
वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, 
मोजणी करणे इ. अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२२१      वषय मांक – ९ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े८/का व/०५/२०१८ द.१४/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाच ेकाय े ातील कचरा उचलणे 

व वाहतुक करणेकामी ड े य कायालयाची िनकड व संबंिधत आरो य िन र क व मु य 
आरो य िन र क यां या मागणीनुसार तावात नमूद केले माणे मे.जयगणेश एंटर ायजेस, 
पंपर गाव यांचेकडून भोसर  कचरा थानांतर क ासाठ  ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ 
मजुर १ वाहनचालकांसह  र. .४२५०/- व मोशी कचरा डेपोसाठ  ित दन ितवाहन दोन 
खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४४५०/- या दराने एकुण १२ टपर/ क वाहने 
दनांक १७/१/२०१८ पासून द.३१/३/२०१८ पयत अथवा िन वदा कायवाह  पुण होई पयत 
यापयत थम येणा-या कालावधी पयत उपल ध क न घेणेस व याकामी अंदाजीत अपे ीत 
खच र. .३७,५०,०००/-(अ र  र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –२२२२      वषय मांक – १० 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१२९/२०१८ द.१२/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आयट आय कासारवाड साठ  आव यक संगणक संच 

खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा .३९/०१/२०१७-१८ अ वये लघु म िन वदाकार मे.फोरचून 
एंटर ायजेस यांचेकडून आव यक ४२ नग संगणक संच खरेद कामी िन.र. .१६,३७,५८०/-पे ा 
२.५९% कमी या दराने एकुण र. .१५,९५,१६०/-(अ र  र. .पंधरा लाख पं या णव हजार एकशे 
साठ फ ) दर वकृत क न,करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२२२३      वषय मांक – ११ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे जावक .मातं व/१६/का व/१३/२०१८  
द.१५/२/२०१८ 

 मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –     
      व छ भारत Social Media Promotion साठ  मु य मा हती व तं ान अिधकार  
यां या मा य तावानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व छ भारत Social Media  
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Promotion योजना पुण करणेसाठ  दर माग वणेत आले होते. यानुसार M/S. Parth 
Enterprises िचंचवड, पुणे यांचे दर र. .१,९०,८००/- (सव करासह) लघु म दरानुसार यांना 
कामकाज आदेश देणेत आलेले असुन सदर कामकाजाक रता येणा-या र. .१,९०,८००/- (अ र  
र. .एक लाख न वद हजार आठशे फ ) खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – व छ भारत अिभयान संपले असले तर सु ा यापुढेह  नागर कांना ओला कचरा व  
  सुका कचरा वेगळा करणेबाबत ो साह त केले पाह जे.  

---------- 
ठराव मांक –२२२४      वषय मांक – १२ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - मा हती व तं ान 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/८/का व/८१/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre न याने काया वत ठेवणेकामी 

िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  नुसार लघु म िन वदा धारक मे. टेक नाईन स वसेस 
यांना १ वष कालाविध कर ता  काया वत ठेवणेचे कामकाज दे यास तसेच यांचेसोबत 
कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या र. .४९,८९,६००/-(अ र  र. .एकोणप नास  
लाख एकोणन वद हजार सहाशे फ ) (+कर) अंदाजप क य दरापे ा  ७.३५% ने कमी चे 
दरास व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२२२५      वषय मांक – १३ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - पाणीपुरवठा 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१०४२/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . थेट प त २०१७-१८ अ वये  अ े ीय 

कायालया अंतगत असले या उंच पा या या टा यांचे चरल ऑ डट करणेकामी मे. के. बी. 
पी. िस ह ल इं जिनअ रंग स हसेस या ठेकेदाराची िन वदा र कम .११,९९,०८६/- (अ र  
र. . अकरा लाख न या नव हजार शहाऐंशी फ ) िन वदा मंजूर दराने िन.र. .११,९९,०८६/-
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. 
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ठराव मांक –२२२६      वषय मांक – १४ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . व.मुका/४/का व/९८/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ (१ ते 

२०) 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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –२२२७      वषय मांक – १५ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेआ१५/का व/६३/२०१८ द.१२/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 

कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेचे कामासाठ  स मा. सद य व संबंिधत आरो य िन र क 
व मु य आरो य िन र क यां या मागणीनुसार तावात नमूद केले माणे जादा वाहनांची 
आव यकता अस यास मा.सह आयु  यां या पुव परवानगीने मा य दराम ये जादा टपर 
वाहने उपल ध क न घे याची अट आहे. यानुसार द न मह ला आधार रोज. सं था यांच ेकडून 
मोशी डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१७०.९० व भोसर  कचरा डेपोसाठ  दर 
ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .३९८७.४४ या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने 
द.२६/१२/२०१७ ते २८/०२/२०१८ अखेर उपल ध क न घेवून या उपल ध वाहनां या वाढ व 
खच २ म ह यांकर ता र. .५,९५,२९२/- पैक  १३.१३ कमी दराने हणजेच र. .५,१७,१३०/-
(अ र  र. .पाच लाख सतरा हजार एकशे तीस फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२२८      वषय मांक – १६ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-बांधकाम परवानगी व  

अनिधकृत बांधकाम िनयं ण  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .बीपी/१/का व/१५५/२०१८ द.१४/२/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण वभागाकड ल तावा 

सोबत या प  अ (1 ते 7) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –२२२९      वषय मांक – १७ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/मु यालय/१०४८/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
इ भागातील मोशी, च-होली, दघी टा यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजूर 

पुर वणेकामी (सन २०१६-१७) ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यां या माफत चालू असून कामाची मुदत 
१२ म हने असून सदर कामावर आज पयत डसबर अखेर र. .२६,१२,०४८/- इतका खच 
झालेला आहे. सदर या िन वदेतून काम चालू असून यांना तावात नमूद आदेशा अ वये 
देणेत आलेले आहेत. सदरचे काम िन वदा दरापे ा 6.46% कमी दराने देणेत आलेले असून 
सदर कामाची मुळ मुदत १२ म हने आहे. सन 2017-18 चे अंदाजप काम ये मजुर पुर वणे या 
नवीन कामास पुरेशी तरतूद नस यामुळे सदरचे कामाची िन वदा या पूण करता आली 
नाह .स थतीत इ भागातील मोशी, च-होली, दघी टा यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजुर 
पुर वणे, (सन २०१६-१७) या कामा यित र  दुसरे कोणतेह  काम उपल ध नाह , यामुळे सदरचे 
काम सु  ठेवणे आव यक आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन य  कामाचे 
आदेश देणेकामी कमान 4-5 म ह याचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे पाणीपुरवठा वतरण 
यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ व ऑपरेशन करणेकामी वषयां कत काम पुढे चालु ठेवणे 
आव यक आहे.सदर कामाची िन वदा र कम .41,88,661/- इतक  असून सदर काम चालु 

ठेवणेक रता वाढ व खचाची आव यकता आहे. सदर कामाला मा.महापािलका सभा ठराव .850 

द.20/04/2016 अ वये र. .60,00,000/- इतक  शासक य मा यता आहे. सदर कामास येणा-या 
वाढ व खचाची र कम ( .18,11,339) इतक  येत आहे. व यानुसार होणा-या एकूण खचाची 
र कम .60,00,000/- इतक  होत आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होईपयत या 
कालावधीम ये ठेकेदार यांचेमाफत तुत कामातुन मजुर कमचार  पुर वणे यो य व सोयीच े

वाटते.सदर ठेकेदार यांचा तुत कामाचा पुवानुभव ल ात घेता वषयां कत वाढ व काम 
मे.शुभम उ ोग यांचेमाफत क न घेणे सोयीचे वाटते. तसेच ठेकेदार यांचा वकृत िन वदा दर 
6.46% कमी याचा वचार करता संबंिधत काम या ठेकेदारामाफत केले असता, मनपाचे आिथक 
हताचे होईल, असे मत आहे. सदर कामासाठ  सन 2017-18 या नवीन कामाची िन वदा या 
या वभागामाफत अ ाप अंितम न झा याने कामाची आव यकता व मह व ल ात घेवून 
मे.शुभम उ ोग यां याकडून जुने काम पुढे चालु ठेव यास व सदर कामाक रता सन २०१७-१८ 
या अंदाजप कात पान .८७४/३८ या कामा या अंदाजप कय र कम व तरतूद अधारे 

वाढ व खचास मा यता िमळणेकामी मुळ िन वदा र. .41,88,661/- या अिधक येणा-या वाढ व 
र. .18,11,339/- अशी एकूण र कम .60,00,000/- चे खचास मा यता देणेस तसेच यापूव  
वषयां कत कामाचे िन वदा र. .41,88,661/- या रकमेस मा. थायी सिमती ठराव .708 

द.26/07/2017 अ वये मंजूर  िमळालेली आहे व आता सुधार त र. .60,00,000/- (मुळ िन वदा 
र. .41,88,661/- + वाढ व र. .18,11,339/-) खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२३०      वषय मांक – १८ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/मु यालय/१०४७/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
ई भागातील भोसर , इं ायणीनगर, पांजरपोळ टा यांव न पाणीपुरवठा करणेस मजूर 

पुर वणेचे काम (सन २०१६-१७) ठेकेदार मे. शुभम उ ोग यां या माफत चालू असून कामाची 
मुदत ८ म हने असून सदर कामावर आज पयत डसबर अखेर र. .२४,७६,५१८/- इतका खच 
झालेला आहे. सदरचे काम ठेकेदार म.े शुभम उ ोग यांना वर ल संदभ .6 चे आदेशा अ वये 
देणेत आलेले आहेत. सदरचे काम िन वदा दरापे ा 6.46% कमी दराने देणेत आलेले असून 
सदर कामाची मुळ मुदत 8 म हने होती. सन 2017-18 चे अंदाजप काम ये मजुर पुर वणे या 
नवीन कामास पुरेशी तरतूद नस यामुळे सदरचे कामाची िन वदा या पूण करता आली 
नाह .स थतीत इ भागातील भोसर , इं ायणीनगर, पांजरपोळ, टा यांव न पाणीपुरवठा 
करणेसाठ  मजुर पुर वणे, (सन २०१६-१७) या कामा यित र  दुसरे कोणतेह  काम उपल ध 
नाह , यामुळे सदरचे काम सु  ठेवणे आव यक आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण 
होऊन य  कामाचे आदेश देणेकामी कमान 4-5 म ह याचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे 
पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ व ऑपरेशन करणेकामी वषयां कत काम 
पुढे चालु ठेवणे आव यक आहे. सदर कामाची िन वदा र कम .27,66,097/- इतक  असून सदर 
काम चालु ठेवणेक रता वाढ व खचाची आव यकता आहे. सदर कामाला मा.महापािलका सभा 
ठराव .850 द.20/04/2016 अ वये र. .40,00,000/- इतक  शासक य मा यता आहे. सदर 
कामास ३ म हनेची मुदतवाढ घेत यास येणा-या वाढ व खचाची र कम ( .12,33,099) इतक  
येत आहे. व यानुसार होणा-या एकूण खचाची र कम .40,00,000/- इतक  होत आहे. नवीन 
कामाची िन वदा या पूण होईपयत या कालावधीम ये ठेकेदार यांचेमाफत तुत कामातुन 
मजुर कमचार  पुर वणे यो य व सोयीचे वाटते.सदर ठेकेदार यांचा तुत कामाचा पुवानुभव 
ल ात घेता वषयां कत वाढ व काम मे.शुभम उ ोग यांचेमाफत क न घेणे सोयीच े वाटते. 
तसेच ठेकेदार यांचा वकृत िन वदा दर 6.46% कमी याचा वचार करता संबंिधत काम या 
ठेकेदारामाफत केले असता, मनपाचे आिथक हताचे होईल, सदर कामासाठ  सन 2017-18 या 
नवीन कामाची िन वदा या या वभागामाफत अ ाप अंितम न झा याने कामाची 
आव यकता व मह व ल ात घेवून मे.शुभम उ ोग यां याकडून जुने काम पुढे चालु ठेव यात 
यावे  व सदर कामाक रता सन २०१७-१८ या अंदाजप कात पान .८७४/३४ या कामा या 
अंदाजप कय र कम व तरतूद अधारे वाढ व खचास मा यता िमळणेकामी मुळ िन वदा 
र. .27,66,097/- या अिधक येणा-या वाढ व र. .12,33,909/- अशी एकूण र कम .40,00,000/- 

चे खचास मा यता िमळणेस तसेच यापूव  वषयां कत कामाचे िन वदा र. .27,99,097/- या 
रकमेस मा. थायी सिमती ठराव .709 द.26/07/2017 अ वये मंजूर  िमळालेली आहे व आता 
सुधार त र. .40,00,000/- (मुळ िन वदा र. .27,66,097/- + वाढ व र. .12,33,909/-) खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –२२३१      वषय मांक – १९ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१०४४/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ११) 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 येझालेली 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 –२२३२      वषय मांक – २० 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/५०/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०५/०२/२०१८  ते  द.११/०२/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/५०/२०१८ द.१५/०२/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२३३      वषय मांक – २१ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/४९/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२९/०१/२०१८  ते  द ०४/०२/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/४९/२०१८ द.१५/०२/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२३४      वषय मांक – २२ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - मु यलेखाप र ण 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/४८/२०१८ द.१५/२/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२२/०१/२०१८  ते  द.२८/०१/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/४८/२०१८ द. ५/०२/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२३५     वषय मांक – २३ 
दनांक – २१/०२/२०१८    वभाग–ह े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ह /े था/२०२/२०१७ द.१८/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
ह े य कायालय भाग .३९ (नवीन भाग .२०) येथे आ. .५३ येथे यापार  

संकुल वकिसत करणे हे िन वदेचे काम करणेत येत आहे.  सदर कामासाठ  मे. योती पानसे 

यांची मा. थायी सिमती ठराव .१६२०२,  द.१०/०५/२०१६ व मा.आयु  यां या 
द.२७/०६/२०१६ या मंजूर टपणी अ वये वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेत आली आहे. 
आ. .५३ वकिसत करताना बस टिमनल ची जागा वकिसत करणेसाठ  समा व  केलेली न हती व 

नगररचना वभागाकडून पा कगसाठ  एकूण ेञ िन त करणेत आले न हते. या माणे 

द.१०/११/२०१७ रोजी मा.आयु  यां या सोबत झाले या बैठक नुसार सदर ठकाणी वकिसत कर यात 

येणा-या इमारतीसाठ  शेजार ल बस टिमनलसाठ  आर त भूखंडाचा समावेश क न एकिञत वकसन 

करणेबाबत नकाशे तयार करावयाच े आदेश देणेत आलेले आहेत. याम ये तळमज यावर बस 

टिमनलसाठ  व यापार  संकुल पा कग आर णासाठ  वेगळ  पा कग करणेकामी सुधार त नकाशे 

तयार करावयाचे आहेत. यामुळे नेमले या वा तु वशारद (आ कटे ट) यांच ेकामाची या ी (Scope) 

बदलत असलेमुळे यांची सदर एकिञत कामासाठ  नेमणुक करणे आव यक अस याने याकामी 
मे. योती पानसे असोिसए स यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  मा.आयु  यांनी मंजूर 

केले या दराने ५ ते २० कोट  पयत एकूण २.५% , २० ते ५० कोट  पयत २.२५%  व ५० कोट  च ेवर 

२.००% या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२३६      वषय मांक – २४ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - जलिनःसारण 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८३६/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/४०/२०१७-१८ अ वये आकुड  

मैलाशु करण क ांतगत यमुनानगर प रसरात जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त 
ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.सुरज कॉ ँ टर यांनी िन.र. .२९,९९,७११/- 
(अ र  र. . एकोणतीस लाख न या णव हजार सातशे अकरा फ ) पे ा २६.८४% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र कम पये २१,९४,५८८/- 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 –२२३७      वषय मांक – २५ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१८७८/२०१८ द.१७/२/१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/२-२०१७-१८ औंध रावेत बीआरट एस 

मागावर थाप य वषयक सुधारणा व देखभालीची कामे करणकेामी मे.ओंकार ु स 

िन.र. .७०,०२,०११/- (अ र  र. . स र लाख दोन हजार अकरा फ ) पे ा २०.७०% कमी 
दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा १५.९०% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .५५,५२,५९५/- 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 देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२३८      वषय मांक – २६ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – क े य आरो य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेआ१५ब/का व/१२०/२०१८ द.१६/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
क े ीय काय े ातील व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन(नागर ) 

सन २०१८ अंतगत व छ सव ण २०१८ जनजागतृी करणेकामी क े ीय कायालय अंतगत 
येणारे चौक, मोठया सोसायटया, मनपाचे सावजिनक शौचालय लॉक इ याद ंवर होड ग/ 
ले स/बॅनर बोड जनजागरणासाठ  (छपाई क न लाकड  े मसह) तयार क न घेणेबाबत 

कोटेशन दरप क माग व यात आले होते. याम ये लघु म दर मे. यु ह जन ाफ स, पंपर  
यांचे एकूण र. .५८,५००/- व मे.बालाजी ंटस, आकुड  यांचे एकूण र. .४७,८५०/- ा  झाले 
आहेत. यांना कामाचे आदेश दे यात आले असुन यासाठ च ेएकूण र. .१,०६,३५०/- (अ र  
र. .एक लाख सहा हजार तीनशे प नास फ ) खचाच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२३९      वषय मांक – २७ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - क े य आरो य 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेआ१५ब/का व/१२१/२०१८ द.१६/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
क े ीय काय े ातील व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन 

(नागर ) सन २०१८ अंतगत व छ सव ण २०१८ जनजागृती करणेकामी ट शट (कॉटन), 
कॅप, म हलांसाठ  ए न व ॅक सुट  बाबत कोटेशन दरप क माग व यात आले होते. याम ये 
लघु म दर मे.आनंद एंटर ायझेस यांचे ा  झाले आहेत. यांना कामाचे आदेश दे यात आले 
असुन यासाठ च ेएकूण र. .१,२०,२५०/- (अ र  र. .एक लाख वीस हजार दोनशे प नास) 

य  खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- महापािलकेतील अित मण आ ण व छता वषयक काम करणारे कमचार  (सॅिनटर   

इ पे टरसह) यांचे मागणीनुसार पुणे महापािलकेम ये आहे या माणे यांना खाक  
ेसकोड, कॅप असा देणेबाबत शासनाने वचार करावा.   

---------- 
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ठराव मांक –२२४०      वषय मांक – २८ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-क े य कायालय व ुत 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /े व/जा/७९/२०१८ द.१६/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
द.१३/१२/२०१७ ते १७/१२/२०१७ पयत  कृषी दशनातील बचतगटांना दले या 

टॉलमधे ता पुर या व पात खर काश यव था करावया या कामाचे मा.आयु  यांचे प  
.ना वयो/2/का व/399/2017 द.२/१२/२०१७ नुसार ा  झालेले आहेत. सदर प ाम ये 
द.१३/१२/२०१७ ते १७/१२/२०१७ (एकुण पाच दवस) ा कालाविधकर ता यव था करणे 
बाबत कळ वले आहे. सदर ठकाणी व ुत वभागा माफत खर काश यव था व विन ेपन 
यव था तसेच या कर ता जनरेटर यव था करणे आव यक आहे. सदरची यव था करणेच े
काम हे अचानक आलेले आहे. अशा कार या कामाकर ता क े य कायालया कड ल िस  
केले या िन वदा भर याची अंितम मुदत द.०८/११/१७ पयत होती, परंतु सदर या िन वदेस 
पुरेसा ितसाद न िमळा यामुळे स ा अशा कारच ेकाम क े य कायालयाकडे चालू नाह . 
तसेच सदर कामाकर ता द.१३/१२/२०१७ ते १७/१२/२०१७  एकुण पाच दवसांकर ता 
अंदाजप का नुसार र. .१,२७,७९४/- इतका खच अपे ीत अस याने सदर कामाकर ता िन वदा 
कंवा दरप क मागवुन आदेश देणे कर ता पुरेसा कालाविध उपल ध नाह , यामुळे अशा कारचे 
मनपाचे िनयिमतपणे काम करणारे एज सी मे. मुत  मंडप पकर & इले क स, िनगड  
पुणे-४४ यांचेकडून िन वदा .16/1-17/18 चे पुव मंजूर दराने (1.8% कमी) सदरच ेकाम 
क न घे यात आलेले आहे. सदरबाबत मा. आयु  सो. यांची द.०१/०१/२०१८ रोजी मा यता 
घेणेत आली आहे. सबब झालेला खच करारनामा न करता मे. मुत  मंडप पकर & 
इले क स, िनगड  पुणे-४४ यांना अदा  करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२४१      वषय मांक – २९ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/७२/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77-3-2017-18 अ वये ग भाग 

ठक ठकाणी आव यकतेनुसार डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल.पुणे 
िन.र. .4,60,32,535/- (अ र  र कम पये चार कोट  साठ लाख ब ीस हजार पाचशे प तीस 
फ ) पे ा 11.2% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 14.11% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .4,08,76,891/- 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 
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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 –२२४२      वषय मांक – ३० 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य इ मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/का व/९५/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते४) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 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 –२२४३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य इ मु यालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/९३/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75/8/2017-18 अ वये भाग .२९ 

से. .४,६,९,११ पर सरातील ठक ठकाणीचे र ते बी.बी.एम. व खड मु माचे र ते वकिसत 
करणेकामी मे. एच ए भोसले िन.र. .1,35,00,000/- (अ र  र कम पये एक कोट  प तीस 
लाख फ ) पे ा 8.60% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .1,23,39,000/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२४४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/७३/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75/6/2017-18 अ वये भाग .४५ पपंर  

वाघेरे येथील आर ण .१७३ येथे िसमिभंत बांधणेकामी (आर ण .१७३ खेळाचे मैदान) 
मे.संक प इ ा चर िन.र. .1,85,09,405/- (अ र  र कम पये एक कोट  पं याऐंशी  
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लाख नऊ हजार चारशे पाच फ ) पे ा 19% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 24.30% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने र. .1,49,92,618/- 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 –२२४५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पअक/३/का व/६९/२०१८ द.१६/२/२०१८ 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड शहरात पयावरण जागृती वषयक बोड बस वणेचे काम िन वदा मांक 

ENV/७/९/२०१६-१७ नुसार मे.ओम एंटर ायझेस यांना दे यात आलेले आहे. ठेकेदार यांनी 
सदर काम दनांक ०१/११/२०१७ रोजीचे कायारंभ आदेशानुसार चालू केले असून आजिमतीस 
जवळ जवळ ८०% काम पूण केले आहे. सदर कामांतगत पयावरणाचे संवधन व संर ण 
वषयक जनजागृतीच ेकामांतगत स या शहरातील मनपा या व वध सीमािभंतीवर वॉल साईन 
बोड रंग व यात आले आहेत. स थतीत व छ भारत अिभयानांतगत शहरा या व वध 
भागात पयावरण जागृती वषयक तसेच व छते बाबत वॉ स अ ड बोड मो या माणात 
रंग वणे आव यक आहेत. मा.पदािधकार , मा यवर, मा.नगरसद य, शाळांचे मु या यापक 
तसेच इतर वभागाचे अिधकार  यांनी सदरचे काम यां या काय े ात करणे बाबत मागणी 
केलेली आहे. मा यवरां या वाढ या मागणीनुसार शहरातील व वध ठकाणी व छता वषयी 
तसेच पयावरण जनजागृती वषयी संदेश पट करावे लागणार आहेत. सदर कामाची मुळ िन वदा 
र. .७.४८ लाख इतक  असून याम ये वाढ व मागणीनूसार करावे लागणारे कामामुळे र. . 
३.७३ लाख खचाम ये वाढ होणे अपे त आहे. तर  सदर वाढ व कामाचे अंदाज क तयार केले 
असता याचा अंदा जत खच र. .११,२०,०००/- इतका येत आहे. सदर मुळ िन वदा र कम व 
वाढ व र कम असे एकुण ११.२० लाख या सुधा रत खचास मा.आयु  सो यांनी दनांक 
०२/०२/२०१८ रोजीचे मा य तावानुसार मा यता दलेली आहे. तथापी सदर खच र कम 
पये ११.२० लाख हे पये २५,००,०००/- पे ा कमी अस यामुळे याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –२२४६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/८८/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
नमािम चं भागा उप मांतगत वभागीय आयु , पुणे यांचे कायालयात ०५ ऑग ट 

२०१७ रोजी झाले या आढावा बैठक  दर यान मा.सिचव यांनी िनदिशत केलेनूसार मा.आयु  
यांनी सुच वले माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील मैलाशु द करण 
क ातील या केले या पा याची गुणव ा तपास यासाठ  य थ सं था [Third Party 
Inspection] हणून College of Engineering, Pune [COEP] यांची नेमणूक करणे 
वषयी सुचना द या आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मैलाशु द करण 
क ातील या केले या पा याची महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने िनदिशत केलेनुसार 
गुणव ा तपास यासाठ , आव यक या सव तपास या कर यासाठ  ित मैलाशु द करण क  
ित हजीट र कम पये १२,०००/- + टॅ स या दराने य थ सं था हणून कॉलेज ऑफ 

इं जिनअर ंग, पुणे य थ सं था हणून नेमणुक करणेस व यांचेकडून आव यकतेनुसार 
तपासणी क न घेणेस व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय - Third Party Inspection हणून College of Engineering, Pune [COEP]  
यांची नेमणूक करणेबाबत सांिगतले होते. तसेच मागील वेळ  सांिगतले होते, २००९ 
पासून Third Party Technical Inspection करणेबाबत शासन आदेश आले आहेत. 
यानुसार २००९ पासून Third Party Technical Inspection करणेत यावे. गुणव ा 

राख यासाठ  जे काह  से ट  मेजस कंवा चांग या कंप या आहेत, ते सव करावेत.  
---------- 

ठराव मांक –२२४७      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ–मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/  
१३३/२०१८ द.१६/२/२०१८ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ७०) 

मधील  कामाच े िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 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 कामाच ेआदेश िनगत केले 
अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –२२४८      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ– मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/१८७/२०१८ 

 द.१६/२/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांची िशफारस वचारात घेवून -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 4) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ 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 करणेत येत आहे.  तसेच 
वषयासोबतचे प  अ मधील अनु. .२ म ये िन.नो. . थाप य/ब भाग/Prabhag/5/ 

18/2017-2018 (ब भागाकडून ा ) असे नमूद असून याऐवजी थाप य/ब भाग/ 
Prabhag/5/32/2017-2018 (ब भागाकडून ा ) अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.    

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

िनणय – व. .३८ दु तीसह मंजूर करणेत येत आहे.  
---------- 

ठराव मांक –२२४९      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – फ े य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/१५१/२०१८ द.१६/२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  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 6) ि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 करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२५०      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/२९/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  
मा यिमक िश ण वभागाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात  व वध उप म या 

लेखािशषावर र. .६,५०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली असुन यामधून   
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मे.पी.एम.पी.एम.एल. यांना .२,८०,९३,२२६/- (अ र  र कम .दोन कोट  ऐंशी लाख 
या णव हजार दोनशे स वीस फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय – व. .३८ दु तीसह मंजूर करणेत येत आहे.  
---------- 

ठराव मांक –२२५१     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २१/०२/२०१८    वभाग-क े ीय कायालय थाप य 
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क ेका/ था/का व/८४/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
भाग .२९ इं ायणीनगर म ये डा वषयक काय मासाठ  मंडप यव थेचे काम 

गती पथावर आहे. सदर काम मनपा या डा वषयक पधा या अ याव यकतेनुसार करणेत 
येत आहे. या दर यान याच कामामधून डा वषयक कामे करणेत येत आहेत. सन २०१६-१७ 
या अथसंक पातील क े य कायालयाकड ल भाग .२९ इं ायणीनगर म ये डा 
वषयक काय मासाठ  मंडप यव था करणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ८५० 
द. २०/०४/२०१६ अ वये र. .१५,००,०००/- शासक य मा यता िमळालेली आहे. तसेच 
मा. थायी सिमती ठराव . १८३९६ द.२९/११/२०१६ अ वये र. .९,२६,४६७/- च े खचास 
मा यता िमळालेली आहे. यानुसार सदर कामाची िन वदा काढून काम जवळजवळ पूण होत 
आलेले आहे. या अनुषंगाने भाग .२९ इं ायणीनगर म ये डा वषयक काय म, 
आंतररा ीय कु ती पधा इ. डा पधाच ेमह व व तातड  ल ात घेता या संबंिधत मंडप 
यव था, बैठक यव था इ.कामे िन वदा र. .१०,५०,४१६/- या कामातून करणे आव यक 
असलेन े याच े सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले असून याची अंदाजप क य र. . 
४९,१८,०५६/- इतक  येत आहे. व यास मा. वधी सिमती ठराव .३२, द.०६/१०/२०१७ 
अ वये शासक य मा यता िमळालेली आहे. यामुळे सदर कामासाठ  एकूण सुधा रत 
अंदाजप कय र. .४९,१८,०५६/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख अठरा हजार छप न फ ) 
पे ा १६% कमी हणजेच एकूण (४९,१८,०५६-७,८६,८८९)= ४१,३१,१६७/- इतका खच होणार 
अस याने सदर कामासाठ  (र. .४१,३१,१६७-९,२६,४६७)=३२,०४,७००/- इत या वाढ व खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२५२      वषय मांक – ४० 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग- थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/८१/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/1/2017-18 अ वये भाग .१०१ 

फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळे या जु या इमारतीत फेरफार क न न वन शाळा 
इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनु.कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडू 
िन.र. .4,62,95,274/- (अ र  र कम पये चार कोट  बास  लाख पं या नव हजार दोनशे 
चौ-याह र फ )पे ा 13.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .4,02,72,259/- 
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 –२२५३      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य ड मु यालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/७४/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75-3-2017-18 अ वये भाग .२५ वाकड 

आर ण .४/११ जकात ना याचे जागेसाठ  िसमािभंत घालणे कामी मे.राहुल क शन 
िन.र. .2,09,15,938/- (अ र  र कम पये दोन कोट  नऊ लाख पंधरा हजार नऊशे अडतीस 
फ )पे ा 22.66% कमी दराने ा  झालेली अस याने यांचेकडुन ा  िन वदा मंजूर दराने 
हणजेच र. .1,61,76,386/- 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. 
---------- 
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ठराव मांक –२२५४      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/३८/२०१८ द.१७/०२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत सन  २०१७-१८ या आिथक वषातील तावात नमूद माणे अज 
सादर केले या अंध, अपंग, मुकबधीर व ाथ /नागर कांना पी.एम.पी.एम.एल. मोफत बसपासेस 
पोट  एकूण र. .३,८८,८६,८७८/- (अ र  र कम पये तीन कोट  अ याऐंशी लाख शहाऐंशी 
हजार आठशे अ याह र फ ) पी.एम.पी.एम.एल. यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –२२५५      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - लेखा  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/२२४७/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागा या सन २०१७-१८ या 

वषा या सुधा रत अंदाजप कातील सी.सी. ट. ह . यं णा खरेद  व देखभाल या लेखािशषावर 
र. .२,००,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  फ ) शालेय फिनचर या लेखािशषातून तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२५६      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - पाणीपुरवठा  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१०५१/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .२३/१/२०१७-१८ अ वये Implementation 

of Pressurized Water Supply, Reduction of Non-Revenue Water (NRW) and improving 
Coverage in Indrayani Nagar, Bopkhel, Charoli, Dudulgaon, Moshi, Nehru Nagar, 
Wadmukhwadi etc., of Pimpri-Chinchwad city under AMRUT mission. याकामी म.े िशवर  
क शन अँड अथमु हस यांची िन वदा र कम .५१,७८,७४,५४६/- (अ र  र. .ए काव न 

कोट  अ याह र लाख चौ-याह र हजार पाचशे शेहचाळ स फ ) पे ा ७.९५% जादा (िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा १.२३% ने जादा) या दराने ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  
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र. .५५,९०,४५,५७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच या याबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- १) पंपर  िचंचवड महापािलकेकडे पाणी साठव याची यव था नाह . हणून हे केले  

पाह जे. स ेतील, युतीतील खासदार आहेत. यांना बंद पाईपलाईन योजनेसाठ  
पाठपुरावा कर यासाठ  वनंती करा. कारण तेच हे क  शकतात असे संपूण शहराला 
वाटते. याबाबतीत पॉ झट ह वक पण करा. िमट ंगा या, बैठका या. हा ॉ लेम 
सॉ ह झाला पाह जे. खासदार धरणातला गाळ काढायचे काम करत आहेत. 
धरणाची खोली वाढवत आहेत, याब ल यांचे अिभनंदन. यांना आमची वनंती 
आहे असे यांना सांगा. पण इथेसु ा काम करणे गरजेचे आहे.  

२) सवाना मा हत आहे, धरणात कती पाणीसाठा आहे. एक दवसा आड 
पाणीपुरव याला सामोरे जायचे आहे. दोन दवसाआड कती पाणीपुरवठा करायचा याला 
सामोरे जायचे आहे. तु हाला हे सगळे मा हत असताना पा याचा वापर कमी झाला. 
या ठकाणी िमलींग वाढवले नाह तर हे सगळे आप या अंगलट येणार आहे. गे या 

अनेक वषात स ाधा-यांनी न केले या कामाचे खापर स या असले या स ाधा-यांवर 
फोडत असालतर, स ाधार  कोण वरोधक कोण हे सोडून ा. पण एकदा कुठेतर  एका 
लॅटफॉमवर येऊन वचार करावा लागेल क , या शहराला अधोगतीकडे यायचे आहे 

का, गतीकडे यायचे आहे. कोट चंा लॅट घेत यावर शंभर पयां या बीलासाठ  
नगरसेवकां या पोटात दुखते का टँकर चालव यासाठ  आपण वरोध करतोय. नैितकता 
गंुडाळून काम करता येणार नाह . आ ह  सु ा राजकारण केले, राजकारणा या ठकाणी 
राजकारण. पा याम ये राजकारण करायचे नाह . 
३) या क पाक रता काडाचे अिधकृत पेटंट (Authentic Petant) यावे.   
४) हे संपूण काम खूप गंुतागंुतीचे आहे. ग लीबोळांत खोदकाम करावे लागणार आहे. या 

या ठकाणी नकाशे तयार असतील,यासंदभात थाप य आ ण पाणीपुरवठा वभागां या 
काय.अिभयंता यांनी एक  बसून कोणता भाग ाधा याने यायचा यावर िनणय 
यावा.  

५) संपूण काम हे कालमया दत असले पाह जे. म थली ो ाम ठरवून या माणे काम 
पूण करावे. या दवशी करारना यावर सह  क न दली जाईल, याच दवशी कामाला 
सु वात कधी करणार, पूण काम कधी संपेल याची तार ख सांगावी आ ण या माणे 
काम वेळेत पूण केले पाह जे.   

६) कोण याह  प ाचा नगरसेवक असो, पदािधकार  असो यां याकडून कामात अडथळे 
िनमाण केले गे यास पोिलसांकडे त ार दाखल झाली पाह जे.  

७) सव काय.अिभयंता यांना सूचना आहे क , थायी सिमतीमधून वषयाला मंजूर  
िमळा यानंतर १५ दवसां या आतम ये तो वषय करारना यासाठ  थायी सिमतीकडे 
सादर करावा.  
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८) या भागाम ये काम केले जाणार आहे, याभागातील नगरसद यांना उपल ध 
असले या नका याची एक त दे यात यावी तसेच कामाची पूवक पना दे यात यावी. 
यामुळे नगरसद यां या मदतीने या भागातील काम वेळेत पूण करायला सहा य होऊ 
शकते आ ण थाप य व पाणीपुरवठा या दोन वभागांम ये सम वय राह ल.     

---------- 
ठराव मांक –२२५७      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१८७७/२०१८  

द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/१-२०१७-१८ सांगवी कवळे र यावर 

बीआरट एस बस टेशनजवळ ल बस डाँ कंग या जागेचे मजबुतीकरण करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .४,३६,३८,१०७/- (अ र  र. .चार कोट  छ ीस लाख अडोतीस हजार एकशे सात फ ) 
पे ा १५.६०% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा १२.९९% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .३,६८,३०,५६२/- 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 देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२५८      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१८८०/२०१८  
द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८७/१-२०१७-१८ पुणे नािशक महामगावर ल 

पांजरपोळ चौक ते पुणे आळंद  र यापयतचा वकास आराख यातील र ता वकसीत 
करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .५१,४६,४४,९७३/- (अ र  र. .ए काव न कोट  
शेहचाळ स लाख चौ वेचाळ स हजार नऊशे याह र फ ) पे ा १.००% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ च ेएस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
३.१४% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .५०,९४,९८,५२३/- 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  
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दरानुसार फरकाची र कम 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. 
---------- 

िनणय- १) जयगणेश सा ा यसमोर जो र ता आहे, तेथे मोठमो या सोसाय या आहेत. ितथे 
र ता ओलांडताना जीव मुठ त घेऊन र ता ओलांडावा लागतो. दररोज अपघात होतात. 
ितथे अंडरपास करावा. ेड सेपरेटर करावा तसेच ितथे लाय ओ हर करायची पण 
आव यकता आहे. हे सगळं एकाच वेळ  करावे लागेल. या ठकाणी संबंिधत अिधका-
यांनी वतः जातीने ल  घालून काम करावे.  
२) पांजरपोळ चौकात ॅफ कचा खूप ास आहे. इथे अंध मुलांची शाळा आहे. या 
शाळेत दु न-दु न मुले येतात. या शाळेची गेले अनेक वषापासून मागणी आहे क , 
यांना पिलकडून रोड ॉस क न येता यावे यासाठ  अंडरपास करावा.  

३) व. .४६ म ये- दले या सव सूचनांच ेतंतोतंत पालन केले जावे. 
४) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे.  
५) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े कामाची मुदत 
असेलतर या मुदतीतच काम संपवणे आप याला बंधनकारक आहे. 
६) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 
७) हा र ता वकसीत करत असताना या या पुढ ल ट याचे देखील काम घे यात 
यावे. सलग र ता झा यास अिधक चांगले होईल.  
८)एमआयड सी र याला शाळा आहे, ितथे खूप ॅफ क असते. लायओ हर झा यामुळे  
  वहाने पीडने येत असतात. दो ह  बाजंूनी र बलर टाकून ितथे पीड कसा कमी  
  करता येईल, तसेच ितथे वडथ ्  कमी आहे याकडे ल  ावे.   

---------- 
ठराव मांक –२२५९      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/९४/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/2/2017-18 अ वये भाग .६ डुडूळगाव 

येथील स ह .१३४ ते १८६ वकास आराखडयातील १८ मी. र ता वकिसत करणेकामी (गट 
.५१ ते ७६ पयतचा १८ मी र ता वकिसत करणेकामी) मे. ल सी क शन ा.ली. 

िन.र. .22,89,02,433/- (अ र  र कम पये बावीस कोट  एकोणन वद लाख दोन हजार चारशे 
तेहतीस फ ) पे ा 4.57% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर.  
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दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दरापे ा 07.16% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने र. .23,93,63,274/- 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. 
---------- 

िनणय –१) ामीण भागातील काम अस यामुळे काम करताना खूप काळजी घेणे अपे त  
आहे. 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा चांगला राखलाच पाह जे.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े कामाची मुदत 
असेलतर या मुदतीतच काम संपवणे आप याला बंधनकारक आहे. 
४) र ता खोदत असताना बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. ख डा असेलतर, अपघात होणार 
नाह  याकडे ल  ा.  
५) कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती आहे, ठेकेदाराचे नाव व 
संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, इमज सीम ये संपक  
करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  केले तो दनांक आ ण 
काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 
६) सव सूचनांचे तंतोतंत पालन झाले पाह जे.  

---------- 
ठराव मांक –२२६०      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/३१७/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .91/1/2017-18 अ वये भाग .२० 

िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर अंडरपास करणेकामी मे.कृ णाई इ ा. ा. िल. 
िन.र. .14,00,25,625/- (अ र  र कम पये चौदा कोट  पंच वस हजार सहाशे पंच वस फ ) 
पे ा 5.60% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 12.88% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .13,21,84,190/- 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. 
---------- 
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िनणय –१) अंडरपास करताना ितथे ख डा होणार आहे, यामुळे याची काळजी यावी.  

२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा चांगला राखलाच पाह जे. नागर क 
अंडरपासचा वापर कर याचे टाळतात, हणून अंडरपास करताना तो अिधकािधक 
चांगला, आकषक झाला पाह जे याची काळजी यावी. 
३) कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती आहे, ठेकेदाराचे नाव व 
संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, इमज सीम ये संपक 
करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  केले तो दनांक आ ण 
काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 
४) सव सूचनांचे तंतोतंत पालन झाले पाह जे.  

---------- 
ठराव मांक –२२६१      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१८७९/२०१८  

द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६९/१-२०१७-१८ िचखली से. .१७ व १९ येथे 

आिथक या दुबल घटकांसाठ या गृह क पाम ये व वध आर णे वकसीत करणेकामी 
(सां कृितक भवन व ंथालय) मे.एस.एस.साठे िन.र. .१०,०१,५४,३९८/- (अ र  र. .दहा 
कोट  एक लाख चौप न हजार तीनशे अ ठाय नव फ ) पे ा १.६०% कमी दराने ा  झालेली 
आहे. सन २०१७-१८ च ेएस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ८.५५% ने 
कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .९,८५,५१,९२८/- 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 देणेत येत आहे.  

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

िनणय –१) घरकुल क पासाठ  पोिलस चौक  व भाजी मंडई सु  करावी.  
---------- 
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ठराव मांक –२२६२      वषय मांक – ५० 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - थाप य  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१८८१/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८१/१-२०१७-१८ देहू कमान ते झडे मळा 

र यांचे मजबुतीकरण करणेकामी मे.लोनावळा क शन कं. िन.र. .१२,३७,४०,४१४/- पे ा 
१.५०% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ च ेएस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा ८.००% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .१२,५५,९६,५२०/- 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 देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२६३      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/९६/१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .75/2/2017-18 अ वये भाग .७          

च-होली येथील स ह नं.४५८ ते स ह नं.४०४ (पठारे मळा) येथील १८ मी. वकास 
आराख यातील र ता वकिसत करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
िन.र. .9,33,38,660/- (अ र  र कम पये नऊ कोट  तेहतीस लाख अडोतीस हजार सहाशे 
साठ फ ) पे ा 4.35% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दरापे ा 04.54% कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .9,73,98,892/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२६४      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१८८१/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८६/१-२०१७-१८ सांगवी कवळे र यावर 

पाक ट समोर सबवे बांधणेकामी मे.ट  अँ ड ट  इ ा. ा.िल. िन.र. .८,३८,०६,८२८/-  
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(अ र  र. .आठ कोट  अडोतीस लाख सहा हजार आठशे आ ठावीस फ ) पे ा २.५०% 
जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत 

यो य दरापे ा १.२४% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .८,५९,०१,९९८/- 
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 देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२६५      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२५१/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पं.िचं.मनपाचे अ े ीय कायालय व ुत वभागास है ोिलक लॅडर जनरेटर बॅकअपसह 
भाडेत वावर पुर वणेकामी ११ मीटर र. .३९३३.२५, १२ मीटर र. .४,३१०/- १३ मीटर 
र. .४७३०/-, १५ मीटर र. .५,४१०/- लघु म िन वदाधारक मे.ल मी गुडस ्  ा सपोट 
यांचेकडून ११ मीटर व मे. ीयश से स & स हसेस कॉप रेशन १५ मीटर उंचीचे है ोिलक लॅडर 
कर ता ा  लघु म िन वदा दर र. .३९३३.२५ (िन.दरापे ा १४.१४% कमी) व र. .५,४१०/- 
(िन.दरापे ा ३.३४% कमी) माणे दोन वाहनांसाठ  ित वषाकर ता येणारे र. .२८,०२,९७५/- 
व चार वषाकर ता र. .१,१२,११,९००/- दर वाढ व घट माणे येणारे य  खचास व दुस-या, 
ितस-या व चौ या वषाकर ता येणारे खचास व कुशल कामगार व अकुशल कामगार यांना 
ितवष  १ जानेवार  व १ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार िस  झाले या दरा माणे व 

वाहन इंधनाचा खच १ जानेवार  व १ जुलै रोजी मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिसएशन 
यांनी िस  केले या दरा माणे वाढ/घट नुसार येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- अशा कारचे लॅडर खरेद  करता येतील का याबाबत वचार करावा. पुढ ल  
अंदाजप काम ये याचा समावेश करता येईल का, याचा संबंिधत अिधका-यांनी वचार  
करावा. 

---------- 
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ठराव मांक –२२६६      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२५२/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पं.िचं.मनपाचे ब े ीय कायालय व ुत वभागास है ोिलक लॅडर जनरेटर बॅकअपसह 

भाडेत वावर पुर वणेकामी ११ मीटर र. .३९३३.२५, १२ मीटर र. .४,३१०/- १३ मीटर 
र. .४७३०/-, १५ मीटर र. .५,४१०/- लघु म िन वदाधारक मे.आवटे फॅ . & ऑटोमोबाईल 
व स यांचेकडून ११ मीटर व १३ मीटर उंचीच े है ोिलक लॅडर कर ता ा  लघु म िन वदा दर 
र. .३९३३.२५ (िन.दरापे ा १४.४१% कमी) व र. .४,७३०/- (िन.दरापे ा १०.४७% कमी) 
माणे दोन वाहनांसाठ  ित वषाकर ता येणारे र. .२५,९८,९७५/- व चार वषाकर ता 

र. .१,०३,९५,९००/- दर वाढ व घट माणे येणारे य  खचास व दुस-या, ितस-या व 
चौ या वषाकर ता येणारे खचास व कुशल कामगार व अकुशल कामगार यांना ितवष  १ 
जानेवार  व १ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार िस  झाले या दरा माणे व वाहन 
इंधनाचा खच १ जानेवार  व १ जुलै रोजी मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिसएशन यांनी 
िस  केले या दरा माणे वाढ/घट नुसार येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२६७      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२५३/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पं.िचं.मनपाचे क े ीय कायालय व ुत वभागास है ोिलक लॅडर जनरेटर बॅकअपसह 

भाडेत वावर पुर वणेकामी ११ मीटर र. .३९३३.२५, १२ मीटर र. .४,३१०/- १३ मीटर 
र. .४७३०/-, १५ मीटर र. .५,४१०/- लघु म िन वदाधारक मे. ीयश से स & स हसेस 
कॉप . यांचेकडून ११ मीटर व १५ मीटर उंचीचे है ोिलक लॅडर कर ता ा  लघु म िन वदा दर 
र. .३९३३.२५ (िन.दरापे ा १४.४१% कमी) व र. .५,४१०/- (िन.दरापे ा ३.३४% कमी) माणे 
दोन वाहनांसाठ  ित वषाकर ता येणारे र. .२८,०२,९७५/- व चार वषाकर ता 
र. .१,१२,११,९००/- दर वाढ व घट माणे येणारे य  खचास व दुस-या, ितस-या व चौ या 
वषाकर ता येणारे खचास व कुशल कामगार व अकुशल कामगार यांना ितवष  १ जानेवार  व 
१ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार िस  झाले या दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच १ 
जानेवार  व १ जुलै रोजी मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिसएशन यांनी िस  केले या 
दरा माणे वाढ/घट नुसार येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२६८      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२५४/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पं.िचं.मनपाचे ड े ीय कायालय व ुत वभागास है ोिलक लॅडर जनरेटर बॅकअपसह 

भाडेत वावर पुर वणेकामी ११ मीटर र. .३९३३.२५, १२ मीटर र. .४,३१०/- १३ मीटर 
र. .४७३०/-, १५ मीटर र. .५,४१०/- लघु म िन वदाधारक मे.आवटे फॅ . & ऑटोमोबाईल 
व स यांचेकडून ११ मीटर व १५ मीटर उंचीचे है ोिलक लॅडर कर ता ा  लघु म िन वदा दर 
र. .३९३३.२५ (िन.दरापे ा १४.४१% कमी) व र. .५,४१०/- (िन.दरापे ा ३.३४% कमी) माणे 
दोन वाहनांसाठ  ित वषाकर ता येणारे र. .२८,०२,९७५/- व चार वषाकर ता 
र. .१,१२,११,९००/- दर वाढ व घट माणे येणारे य  खचास व दुस-या, ितस-या व चौ या 
वषाकर ता येणारे खचास व कुशल कामगार व अकुशल कामगार यांना ितवष  १ जानेवार  व 
१ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार िस  झाले या दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच १ 
जानेवार  व १ जुलै रोजी मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिसएशन यांनी िस  केले या 
दरा माणे वाढ/घट नुसार येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२६९      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२५६/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पं.िचं.मनपाचे फ े ीय कायालय व ुत वभागास है ोिलक लॅडर जनरेटर बॅकअपसह 

भाडेत वावर पुर वणेकामी ११ मीटर र. .३९३३.२५, १२ मीटर र. .४,३१०/- १३ मीटर 
र. .४७३०/-, १५ मीटर र. .५,४१०/- लघु म िन वदाधारक मे.आवटे फॅ . & ऑटोमोबाईल 
व स यांचेकडून ११ मीटर व १२ मीटर उंचीचे है ोिलक लॅडर कर ता ा  लघु म िन वदा दर 
र. .३९३३.२५ (िन.दरापे ा १४.४१% कमी) व र. .४,३१०/- (िन.दरापे ा ८.०४% कमी) माणे 
दोन वाहनांसाठ  ित वषाकर ता येणारे र. .२४,७२,९७५/- व चार वषाकर ता 
र. .९८,९१,९००/- दर वाढ व घट माणे येणारे य  खचास व दुस-या, ितस-या व चौ या 
वषाकर ता येणारे खचास व कुशल कामगार व अकुशल कामगार यांना ितवष  १ जानेवार  व 
१ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार िस  झाले या दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच १ 
जानेवार  व १ जुलै रोजी मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिसएशन यांनी िस  केले या 
दरा माणे वाढ/घट नुसार येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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



 32
 
ठराव मांक –२२७०      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२५७/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पं.िचं.मनपाचे ग े ीय कायालय व ुत वभागास है ोिलक लॅडर जनरेटर                            

बॅकअपसह भाडेत वावर पुर वणेकामी ११ मीटर र. .३९३३.२५, १२ मीटर र. .४,३१०/-,१३ 
मीटर र. .४७३०/-,१५ मीटर र. .५,४१०/- लघु म िन वदाधारक मे. एस. ट . मोटस 
यांचेकडून ११ मीटर व १५ मीटर उंचीचे है ोिलक लॅडर कर ता ा  लघु म िन वदा दर 
र. .३९३३.२५ (िन.दरा पे ा १४.४१% कमी) व र. .५४१०/- (िन.दरा पे ा ३.३४% कमी) 
माणे दोन वाहनासाठ  ितवषाकर ता येणारे र. .२८,०२,९७५/- व चार वषाकर ता 

र. .१,१२,११,९००/- दर वाढ व घट माणे येणारे य  खचास व दुस-या, ितस-या व चौ या 
वषाकर ता येणारे खचास व कुशल कामगार व अकुशल कामगार यांना ितवष  १ जानेवार  व 
१ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार िस द झाले या दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच १ 
जानेवार  व १ जुलै रोजी मे. ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिशएशन यांनी िस  केले या 
दरा माणे वाढ/घट नुसार येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२७१      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२५८/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पं.िचं.मनपाचे ह े ीय कायालय व ुत वभागास है ोिलक लॅडर जनरेटर           

बॅकअपसह भाडेत वावर पुर वणेकामी ११ मीटर र. .३९३३.२५, १२ मीटर र. .४,३१०/-,१३ 
मीटर र. .४७३०/-,१५ मीटर र. .५,४१०/- लघु म िन वदाधारक मे. एस. ट . मोटस  
यांचेकडून ११ मीटर व १३ मीटर उंचीचे है ोिलक लॅडर कर ता ा  लघु म िन वदा दर 
र. .३९३३.२५ (िन.दरा पे ा १४.४१% कमी) व र. .४७३०/- (िन.दरा पे ा १०.४७% कमी) 
माणे दोन वाहनासाठ  ितवषाकर ता येणारे र. .२५,९८,९७५/- व चार वषाकर ता 

र. .१,०३,९५,९००/- दर वाढ व घट माणे येणारे य  खचास व दुस-या, ितस-या व चौ या 
वषाकर ता येणारे खचास व कुशल कामगार व अकुशल कामगार यांना ितवष  १ जानेवार  व 
१ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार िस द झाले या दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच १ 
जानेवार  व १ जुलै रोजी मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिशएशन यांनी िस  केले या 
दरा माणे वाढ/घट नुसार येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२७२      वषय मांक – ६० 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक –मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२५५/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पं.िचं.मनपाचे ई े ीय कायालय व ुत वभागास है ोिलक लॅडर जनरेटर                            

बॅकअपसह भाडेत वावर पुर वणेकामी ११ मीटर र. .३९३३.२५, १२ मीटर र. .४,३१०/-,१३ 
मीटर र. .४७३०/- ,१५ मीटर र. .५,४१०/-लघु म िन वदाधारक मे. ीयश से स & 

स हसेस कॉप  यांचेकडून ११ मीटर व १५ मीटर उंचीचे है ोिलक लॅडर कर ता ा  लघु म 
िन वदा दर र. .३९३३.२५ (िन.दरापे ा १४.४१% कमी) व र. .५४१०/- (िन.दरापे ा ३.३४% 
कमी) माणे दोन वाहनासाठ  ितवषाकर ता येणारे र. .२८,०२,९७५/- व चार वषाकर ता 
र. .१,१२,११,९००/- दर वाढ व घट माणे येणारे य  खचास व दुस-या, ितस-या व चौ या 
वषाकर ता येणारे खचास व कुशल कामगार व अकुशल कामगार यांना ितवष  १ जानेवार  व 
१ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार िस द झाले या दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच १ 
जानेवार  व १ जुलै रोजी मे. ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिशएशन यांनी िस  केले या 
दरा माणे वाढ/घट नुसार येणारे खचास व यापुव  मनपामाफत यापुव या िन वदा कामास 
झाले या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२७३      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/१६४/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपाचे आरो य वभागास व छ भारत अिभयानाकर ता हँगींग िलटर ब स ई िन सु 

.45/2017-18 अ वये लघु म िन वदाकार मे इं िनल टे नोलॉ जस, पुणे यांचे हँगींग िलटर 
ब स ती नग र. .29,000/- पाच वष देखभाल दु ती सह 361 नगासाठ  साठ  एकुण 
र. .1,04,69,000/- (अ र  र. .एक कोट  चार लाख एकोणस र हजार फ ) चे खचास 
मा यता व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२२७४      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - पाणीपुरवठा  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१०६८/२०१८ द.२७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/३७/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

कर ता पंपळे िनलख जगताप डेअर  प रसरात यव थेत करणेकामी न वन पाणीपुरवठा निलका 
पुर वणे व टाकणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .३०,८०,९४७/- (अ र  र. .तीस लाख ऐंशी 
हजार नऊशे स ेचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमीदराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२७,७२,८५२/- 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२७५      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - जलिन:सारण  
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/८४३/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल याअट 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 –२२७६     वषय मांक – ६४ 
दनांक – २१/०२/२०१८    वभाग-ग े य आरो य कायालय  
सूचक – मा.हषल ढोरे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग ेका/आ/३/का व/१०६/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े य कायालया या काय े ातील घरोघरचा 

कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेकामी स मा. सद य व संबंिधत आरो य िन र क व 
मु य आरो य िन र क यां या मागणीनुसार तावात नमूद केले माणे मे.जय गणेश 
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एंटर ायजेस, पंपर गाव यांचेकडून मोशी कचरा डेपोसाठ  ित वाहन २ खेपांसाठ  र. . 
५,१३०/- व भोसर  कचरा थानांतरण क ासाठ  ित वाहन २ खेपांसाठ  र. . ४,९००/- या 
दराने द.२६/०९/२०१७ ते २०/११/१७ अखेर अपे ीत अंदाजीत खच र. . ३,००,०००/-  व 
०१/०१/२०१८ ते ३१/०३/२०१८ अथवा िन वदा कायवाह  पूण होईपयत यापैक  थम पूण 
होणा-या कालावधी पयत अपे ीत अंदाजीत खच र. .५,००,०००/-  असे एकुण ०१ जादा वाहन 
पुर वणेचे कामास अपे ीत अंदा जत खच र. .८,००,०००/- या येणा-या य  खचास 
मा यता देणे तसेच सदरचा खच ब े य कायालयाकड ल कचरा उचलणे व वाहतुक करणे या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२२७७     वषय मांक – ६५ 
दनांक – २१/०२/२०१८    वभाग-ग े य आरो य कायालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग ेका/आ/३/का व/१०५/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े य कायालया या काय े ातील घरोघरचा 

कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेकामी भागातील नाग रकां या आरो या या हता या 
ीने तावात नमूद माणे मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, 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  
आदेश . ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द. ३१/१२/२०१६ मधील करारना या या अट  व 
शत नुसार द.०१/०१/२०१८ ते ३१/०३/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण 
होईपयत, यापैक  थम येणा-या कालावधी पयत या कामकाजास अपे ीत अंदाजीत खच 
र. .३३,५०,०००/- या येणा-या खचास मा यता देणे तसेच सदरचा खच ब े य 
कायालयाकड ल कचरा उचलणे व वाहतुक करणे या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

िनणय- १)मा.सहा.आयु ,ड भाग यांना आदेश आहेत क , परत असे कोणाचे नाव सांगायचे 
नाह . आपली युट  करायची आहे. दूसरे एक खास क न सांगेन क , आम या 
महानगरपािलकेतले अिधकार  व शासनातले अिधकार  यां यात कायम खडाजंगी 
असते. आमचा अिधकार  असला क , जथे रोष असेल कायम याला ितथे जागा 
िमळते आ ण शासनातून आले या अिधका-याला लीन पो ट िमळते. तर तसे न 
होता, जतके नवीन लोक आले आहेत यांनी वष, दोन वष भागात काम करावे. 
प लकला फेस करावे. येणा-या नवीन माणसाला देखील भागात पाठवा. यांना अशी 
पो ट ा, जथे लोकांशी दररोज संपक होईल. जोपयत यांना लोकानंा फेस करायचे  
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कळणार नाह , तोपयत यांना अशी पो ट ायची नाह . असे शासनाला थायी 
सिमतीचे आदेश आहेत.  
२) मा.अ ीकर साहेब, यां याकडे म हला बालक याण वभागाचा पदभार होता, यांनी 
याच वभागाचे काम पहायचे आहे. म हला बालक याण वभागाक रता जो कमचार  वग 
पा हजे आहे, तो यांना दे यात यावा. हे दो ह  ठराव थायी सिमतीने घेतले आहेत 
आ ण मंजूर केले आहेत. मा.अ ीकर साहेब, तु ह  घेतलेले म हला बाल क याणचे 
ोजे ट पूण करायचे आहेत. तुम या कामावर नगरसेवक चंड नाराज आहेत. 

अिधकार  जथे आहेत, यांनी तेच काम करायचे आहे. ते सोडून तु हाला दुसरे काम 
िमळणार नाह .  
३) मा.साळंूके साहेब यांना यांचे आिथक अिधकार दान कर यात येत आहेत. परंतू 
आप या कामातील जी अिनयिमतता आहे, आप याला नगरसेवक कती दवस पा ठशी 
घालणार आहेत. आपण सु ा काळजी घेऊन काम करावे.  

---------- 
(मा.सहा.आयु , आरो य वभाग यांनी घरोघरचा कचरा गोळा करणे या व. .६६ 

आ ण ६७ बाबत थायी सिमती सभेपुढे (PPP) सादर करण केले.)   
 
ठराव मांक –२२७८      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग- आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१३८/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
घनकचरा यव थापन अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य 

कायालया माफत महानगरपािलके या काय ेञातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी 
कचरा डेपो पयत वाहतूक करणे कामासाठ  ८ वष कालावधीसाठ  ठेकेदाराची नेमणूक करणे 
कामाचे पुणे –मंुबई महामागाचे दोन भागात (द ण व उ र भाग) वभाजन क न द ण 
भागाक रता Request for proposal (RFP) ई-िन.नो. .१०/२०१७-१८ द.०६/१२/२०१७ रोजी 
देश तरावर वतमानपञात व मनपाचे वेबसाईटवर िस द करणेत आलेली होती.िन वदेची 
अंदाजप क य र कम 1) Supply of Green waste Processing Equipment, 2) Operation 
and Maintenance Green waste Processing Facilities, 3) Capacity Building and 
Awareness  व 4) Tipping fee per ton असे अंदाजपञकाच े४ भागात वभाजन क न दर 
माग व यात आले होते. या िन वदेक रता एकूण ४ िन वदा पाञ झा या आहेत. याम ये 
ए.जी.इन हायरो इं ा ोजे टस ा.िल.यांचे दर इतर िन वदाधारकांनी सादर केले या दरापे ा 
लघु म(L1).दर कमी क न देणेबाबत वेळोवेळ  केले या वचारणे नुसार यांनी कमी क न 
दले या व वीकृत केले या दराचा तपशील खालील माणे – 
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अ. . तपशील  ए.जी.इन हायरो इं ा ोजे टस 
ा.िल.यांनी सादर केलेले दर 

१. Supply of5 MT Green waste Processing Equipment’s 
 १,६५,४५,०००/- 

२. Operation and Maintenance Green waste Processing 
Facilities, 
 

३०,००,०००/- 

३. Capacity Building and Awareness 
 १,४९,४०,०००/- 

४. Tipping fee (1780 per ton X 140890 waste in 1st year) 
 

२५,०७,८४,२००/- 

एकूण २८,५२,६९,२००/- 
         सदर कामाक रता अंदाजपञक य र. .२७,८७,५५,१२८/- ित वष अशी असून 
िनिवदाधारकाने  दलेले दर र. .२८,५२,६९,२००/- हे अंदाजपञक य रकमेपे ा २.३३ % 
अिधक आहे.  

 अ. .१ वरील र म ही 5MT Green waste Processing Plant उभा न सु  
के यानंतर संपुण िनिवदा कालावधीत एकदाच देय आहेत.  

 अ. .२ व ३ वरील वीकृत िनिवदा रकमेवर दुस-या वषा पासून ित वष 
५%भाववाढ देय आहे. 

 अ. . ४ वरील  ितटन Tipping Fee र. .१७८०/-  ही ि वकृत िनिवदा र म 
संपुण ८ वषाकरीता कायम असून सदर ि वकृत रकमे या ४०% रकमेवर  कमान  
वेतन दराम ये वाढ /घट झा यास या माणात, ३५% रकमेवर Wholesale Price  
Index (WPI) म ये (HSD)इंधनाचे दरात  झाले या  वाढ / घट  माणात व १०% 

रकमेवर  WPI नुसार miscellaneous म ये वाढ / घट झाले या माणात येणारी 
फरकाची र म अदा  कर यात येणार आहे.  

पुढील ८ वषा या कालावधीम ये ित वष  ४.९%वाढ यादराने ित दन 
िनमाण होणारा अंदाजे कचरा पुढील माणे 

वष २०१७ -१८ २०१८ - १९ २०१९ -२० २०२० -२१ २०२१ -२२ २०२२ -२३ २०२३ -२४ २०२४ -२५ 
ित   दन िनमाण 

होणारा अंदाजे 
कचरा (टन) 

३८६ ४०३ ४२० ४३७ ४५५ ४७२ ४८९ ५०६ 

       उचल यात येणारा जा तीत जा त कचरा वग करण क न गोळा केला जावा व 
यानुसार यावर या क न कमीत कमी कचरा मोशी कचरा डेपो येथे जावा 

याकरीता खालील माणे Incentive  देय आहे. 

Sr.no. 
%reduction in waste quantity as 

per year specified 

Rate of incentive per ton of waste reduction 
corresponding to the waste quantity as per year 
specified 

1 20% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 15% of the Rate quoted in sr.no.4 

2 21% to 30% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 17% of the Rate quoted in sr.no.4 
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3 31% to 40% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 19% of the Rate quoted in sr.no.4 

4 41% to 50% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 25% of the Rate quoted in sr.no.4 

5 <50 % reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 30% of the Rate quoted in sr.no.4 

ए.जी.इन हायरो इं ा ोजे टस ा.िल.यांनी सादर केलेला दर ि वकृतीस  
मा.आयु  यांनी मा यता दलेली असून ए.जी.इन हायरो इं ा ोजे टस ा.िल.यांनी सादर 
केलेले दर ि वकृत होवून यांची ८ वष कालावधीसाठी ठेकेदार हणून नेमणुक करणेस 
उपरो  तािवत केलेनुसार देय भाव वाढ व फरक अदा करणेस, करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेस  व ि  वकृत केले या दरानुसार पुढील ८ वष करीता येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

 
अनुकूल - ११       ितकूल - ०५ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –२२७९      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २१/०२/२०१८     वभाग - आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१३९/२०१८ द.१७/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
घनकचरा व थापन अंतगत पपरी चचवड महानगरपािलके या आरो य मु य 

कायालया माफत महानगरपािलके या काय ेञातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी 
कचरा डेपो पयत वाहतूक करणे कामासाठी ८ वष कालावधीसाठी ठेकेदाराची नेमणूक करणे 
कामाचे पुणे  मुंबई महामागाचे दोन भागात (दि ण व उ र भाग) िवभाजन क न उ र 
भागाक रता Request For Proposal (R.F.P) ई-िन.नो. .११/२०१७-१८ 
द.०६/१२/२०१७ रोजी देश तरावर वतमानपञात व मनपाचे वेबसाईडवर िस द करणेत 

आलेली होती.िनिवदेची अंदाजप क य र म 1) Supply of Green waste Processing 

Equipment, 2) Operation and Maintenance Green waste Processing 
Facilities, 3) Capacity Building and Awareness  व 4) Tipping fee per ton 

असे अंदाजपञकाचे ४ भागात िवभाजन क न दर मागिव यात आले होते.या िनिवदेक रता 
एकूण ४ िनिवदा पाञझा या आहेत. याम ये बी. ही.जी.इंिडया िल. यांचे दर इतर 
िनिवदाधारकांनी सादर केले या दरा पे ा लघु म (L1) आहेत. दर कमी क न देणेबाबत 
वेळोवेळी केले या िवचारणे नुसार यांनी कमी क न दले या व वीकृत केले या दराचा 
तपशील खालील माणे – 
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अ. . तपशील  बी. ही.जी. इंिडया िल. यांनी 

सादर केलेले दर 
१. Supply of5 MT Green waste Processing Equipment’s 

 १,६०,५०,०००/- 

२. Operation and Maintenance Green waste Processing 
Facilities, 
 

३७,८०,०००/- 

३. Capacity Building and Awareness 
 १,४०,४०,०००/- 

४. Tipping fee (1740 per ton X 140890 waste in 1st year) 
 २४,५१,४८,६००/- 

एकूण २७,९०,१८,६००/- 
           सदर कामाक रता अंदाजपञक य र. .२७,८७,५५,१२८/- ित वष अशी असून 

िनिवदाधारकाने  दलेले दर र. .२७,९०,१८,६००/-  हे अंदाजपञक य रकमेपे ा 
०.०९% अिधक आहे.  

 अ. .१ वरील र म ही 5MT Green waste Processing Plant उभा न सु  
के यानंतर संपुण िनिवदा कालावधीत एकदाच देय आहेत.  

 अ. .२ व ३ वरील वीकृत िनिवदा रकमेवर दुस-या वषा पासून ित वष 
५%भाववाढ देय आहे. 

 अ. . ४ वरील  ितटन Tipping Fee र. .१७४०/-  ही ि वकृत िनिवदा र म 
संपुण ८ वषाकरीता कायम असून सदर ि वकृत रकमे या ४०% रकमेवर  कमान  
वेतन दराम ये वाढ /घट झा यास या माणात, ३५% रकमेवर Wholesale Price  

Index (WPI) म ये (HSD) इंधनाचे दरात  झाले या  वाढ / घट  माणात व 
१०% रकमेवर  WPI नुसार miscellaneous म ये वाढ / घट झाले या माणात 
येणारी फरकाची र म अदा कर यात येणार आहे. 

            पुढील ८ वषा या कालावधीम ये ित वष  ४.९%वाढ यादराने ित दन िनमाण 
होणारा अंदाजे  कचरा पुढील माणे 

वष २०१७ 
-१८ 

२०१८ - 
१९ 

२०१९ -
२० 

२०२० -
२१ 

२०२१ -
२२ २०२२ -२३ २०२३ -२४ २०२४ -२५ 

ित   दन 
िनमाण होणारा 
अंदाजे कचरा 
(टन) 

३८६ ४०३ ४२० ४३७ ४५५ ४७२ ४८९ ५०६ 

            उचल यात येणारा जा तीत जा त कचरा वग करण क न गोळा केला जावा व 
यानुसार यावर   या क न कमीत कमी कचरा मोशी कचरा डेपो येथे जावा 

याकरीता खालील माणे Incentive  देय आहे. 
Sr.no. %reduction in waste quantity as 

per year specified 
Rate of incentive per ton of waste reduction 
corresponding to the waste quantity as per year 
specified 

1 20% reduction Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 15% of the Rate quoted in sr.no.4 

2 21% to 30% reduction Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 17% of the Rate quoted in sr.no.4 
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3 31% to 40% reduction Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  

+ 19% of the Rate quoted in sr.no.4 

4 41% to 50% reduction Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 25% of the Rate quoted in sr.no.4 

5 <50 % reduction Rate quoted in sr.no.4 of the commercial proposal  
+ 30% of the Rate quoted in sr.no.4 

बी. ही.जी.इंडीया िल. यांनी सादर केलेला दर ि वकृतीस  मा.आयु  यांनी मा यता 
दलेली असून बी. ही.जी. इंडीया िल. यांनी सादर केलेले दर ि वकृत होवून यांची ८ वष 

कालावधीसाठी ठेकेदार हणून नेमणुक करणेस उपरो  तािवत केलेनुसार देय भाव वाढ 
व फरक अदा करणेस, करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस  व ि  वकृत केले या दरानुसार 
पुढील ८ वष करीता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
 

अनुकूल - ११       ितकूल - ०५ 
सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

---------- 
िनणय- १) शासनाला स  आदेश आहेत क , रा ी ११.३० वा. कुठ याह  िनयमांत प   

नसताना, मा हती अिधकारा या िनयमांत कायालयीन वेळेतच मा हती देणे बंधनकारक 
असताना रा ी ११.३० वा. जी मा हती दली आहे. यां यावरती पोिलसांत गु हा दाखल 
झाला पाह जे. जे कोणी दमबाजी करतात, यां यावर दखलपा  गु हा दाखल झाला 
पाह जे. नगरसेवक असला तर  यांना कायालयीन वेळेनंतर मा हती देणे तु हाला 
बंधनकारक नाह . तु ह  मा हती दलीत हे यो य नाह . अिधका-यां या जीवाचे र ण 
करणे ह  स ाधार  हणून आमची जबाबदार  आहे. इतके काय नडले होते, काय 
असेलतर कोटात जाऊन टे यावा.  

२) अिधका-यांना वनंतीपूवक सांगणे आहे क , आ ह  तुम या पा ठशी भ कम आहोत. 
िनयमबा  काह  क  नका. चुक चे क  नका. आ ण चुक चे केले नसेलतर कोणाला 
घाब  नका. आ हालाह  घाबरायचे कारण नाह . अशा कारचे दबाव तं  वाप न, 
मा हती दली नाह तर तुला हे करतो, ते करतो, अशा कारची भाषा वापरणे यो य 
नाह .  

३) कच-यासंदभात जे काह  पाऊल उचलले आहे. याब ल मी आपले अिभनंदन करते. 
खूप चांग या कारे अ यासपूण वषय सभागृहापुढे आणला आहे. शासनाने अ यंत 
चांग या कारे वषयाचे सादर करण केले आहे. याब ल आपले व आप या टमचे 
मनापासून अिभनंदन. िशवसेना प ाचे मा.अिमत गावडे, रा वाद  प ाचे मा.मोरे र 
भ डवे, रा वाद  प ाचे मा.वैशालीताई काळभोर, रा वाद  प ाचे मा.अनुराधा गोफणे 
आ ण मा.राजू िमसाळ यांनी कुठलाह  टे नकल मु ा न मांडता केवळ प  हणून 
या ठकाणी वरोध केला आहे. या यां या प ीय वरोधाची न द घेत वषय मांक 

६६ व ६७ मंजूर कर यात येत आहे.     

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

 

ठराव मांक – २२८०      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २१/०२/२०१८       
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ– मा.अिमत गावडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 
 माहे फे ुवार  २०१८ ची तहकूब मा.महापािलका सभा बुधवार द.२८/०२/२०१८ रोजी 
द.ु२.०० वा. आयोजीत करणेत आली अस याने द.२८/०२/२०१८ द.ु२.०० वा. ची मा. थायी 
सिमती सभा द.२८/०२/२०१८ रोजी सकाळ  १०.३० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – २२८१    वषय मांक – ६९ 
दनांक – २१/०२/२०१८   वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सूचक – मा.अिमत गावडे   अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/०८/का व/७८/२०१८ द.२०/२/१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये एकुण १५ वषयांपैक  थम १० वषयांम ये 
(मेड सीन/जनरल मेड सीन, ी रोग व सुितशा , कान/नाक/घसा, अ थरोग, बालरोग, 
श य शा  (सजर ),  करण (रेड ओ डाय नोिसस), मानसोपचार शा , भुलशा , पॅथोलॉजी 
हे पद यु र अ यास म सु  करणेसाठ  येक वषयाक रता र. .१,००,०००/- या माणे १० 
वषयांक रता र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा लाख पये फ ) महारा  आरो य व ान 
व ापीठ, नािशक यांना अदा करणेकामी व सदरचा खच यशवंतराव च हाण मृित 
णालयाकड ल “पी.सी.एम.सी.(YCMH) एम.यु.एच.एस. पी.जी. इ ट युट“ या लेखािशषातुन 

व सन २०१७-२०१८ या सुधा रत अंदाजप कानुसार खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – २२८२     वषय मांक – ७० 
दनांक – २१/०२/२०१८     
सूचक – मा.उषा मंुढे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ– मा.उषा मंुढे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड व ग े य कायालयाअंतगत असणा-या 
व छतागृहांची व मुता-यांची मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणे या 

कामासाठ  ितिसट ित म हना र. .२५०/- या दराने म.े माट मॅनेजमट अँ ड स हसेस 
यांना २ वष कालावधीसाठ  दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २२८३     वषय मांक – ७१ 
दनांक – २१/०२/२०१८     
सूचक – मा.उषा मंुढे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ– मा.उषा मंुढे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 
 मा.सहशहर अिभयंता (पा.पु.) यांचेकड ल आदेश .पापु/६/का व/६९४/२०१७, 
द.३/११/२०१७ अ वये मे. वजय ह . साळंुखे यांना ३ वष कालावधीसाठ  मनपा या का या 
याद त टाकणेबाबत आदेश िनगत करणेत आले आहेत. तदनंतर मा.आयु  यांनी मे. वजय 
ह . साळंुखे यांचा ३ वष कालावधी कमी क न १ वष केला आहे. मे. वजय ह . साळंुखे यांना 
का या याद त टाकणेबाबत करणेत आलेली कारवाई र  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २२८४     वषय मांक – ७२ 
दनांक – २१/०२/२०१८     
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील शाळेमधून व ाथ  खेळाडू तयार क न 
भ व यात रा य व रा ीय पातळ पयत व ा यानी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे तसेच 
शहराचे नावलौक कात भर घालणेचे ीने मा यिमक िश ण वभागाचे वतीने २००१ पासून 
उदयमनगर या ठकाणी डा बोिधनी हे डा व ालय सु  कर यात आले आहे. डा 
बोिधनी व ालयाकड ल मानधनावर कायरत त  डा िश क १) ी. करवंदे अ वनाश 
कसन २) ी. देशमुख दनेश पोपटराव ३) ीम. जगदाळे वाती मधूरकर ४) ीम. 
गायकवाड ल वना मॅ युअल या कमचा-यानंा मा.अित र  आयु  यांनी यांचेकड ल आदेश 
मांक मा य/िश/७/का व/१७५/२०१७ दनांक ४/९/२०१७ अ वये र कम पये १५,०००/- 

मानधनावर नेमणूक कर यात आलेली आहे. सदरची मुदतवाढ ह  दनांक ३/३/२०१८ रोजी 
संपु ात येत आहे.  
 तथा प, मु या यापक, डा बोिधनी व ालय यांनी यांचेकड ल प  मांक 
. बो/१/का व/७७/२०१८, दनांक २४/१/२०१८ अ वये वर ल नमूद केले या डा 

िश कांना मुदतवाढ देणेकामी िशफारस केलेली आहे. तसेच डा िश कांनी मानधन र कम 
पये २५,०००/- िमळणेकामी मागणी केलेली आहे. तर  संबंिधत त  डा िश क यांना 
द.६/३/२०१८ पासून ६ मह ने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २२८५     वषय मांक – ७३ 
दनांक – २१/०२/२०१८     
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत िनगड  येथे संगीत अकादमी उभारणेत आलेली 
आहे. सदर संगीत अकादमीकर ता १) पं.नंद कशोर कपोते २) ीमती गीता शमा ३) ीमती 
तेज ी अड गे यांची येक  ित महा र. .१५,०००/- मानधनावर सहा म हने कालावधीकर ता 
स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – २२८६     वषय मांक – ७४ 
दनांक – २१/०२/२०१८     
सूचक – मा.उषा मंुढे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ– मा.उषा मंुढे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
 महापािलके या नागरव ती वभागाकडे िनयु  करणेत आले या ीम. मता झगडे 
यांची िनयु  र  क न यां या जागी डॉ. वण अ ीकर यांची पु हा िनयु  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – २२८७     वषय मांक – ७५ 
दनांक – २१/०२/२०१८     
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 ी.सुरेश साळंुके, मु य उ ान अिध क यांना पुव माणे उ ान वभागाकड ल िन वदा 
वषयक सव अिधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच े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/७/का व/११८/२०१८ 

दनांक - २६/०२/२०१८    
 
                       

                                                     
                                                                      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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ब े/लेखा/९/१०२/२०१८, द.१२/०२/२०१८ वषय . ४ चे लगत 
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व.मुका/४/का व/९८/२०१८ द. १५/२/२०१८ वषय . १४ चे लगत 
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बीपी/१/का व/१५५/२०१८, द. १४/०२/२०१८ वषय . १६ चे लगत  
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पापु/६/का व/१०६३/२०१८, द.१५/०२/२०१८ वषय . १९ चे लगत 
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थास/िन/इ-मु य/९५/२०१८, द.१७/०२/२०१८ वषय . ३० चे लगत 
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झोिनपु/ था/िन/का व/१३३/२०१८, द.१६/०२/२०१८ वषय . ३५ चे लगत 
 

 



 54
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ड ेका/िन-३/का व/१८७/२०१८, द.१६/०२/२०१८ वषय . ३६ चे लगत 
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फ ेका/िन-४/का व/१५१/२०१८, द.१६/०२/२०१८ वषय . ३७ चे लगत 
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जिन/२/का व/८४३/२०१८, द.१७/०२/२०१८ वषय . ६३ चे लगत 
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