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

कायप का मांक – ३१ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १७/१०/२०१७               वेळ – दुपार १२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार,       
दनांक १७/१०/२०१७ रोजी दुपार  १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

१) मा.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.राजू िमसाळ 
१३) मा.अिमत राज  गावडे 
१४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

          यािशवाय मा.अ युत हांगे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , 
मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.तुप,ेमा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.कडूसकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.खोत,मा.बहुरे,मा.राऊत, 
मा.दांगट-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 णमंडळ), मा.पोमण-
मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, 
मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे, 
मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.भोसले,मा.मोरे,मा.पाट ल,मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य 
अिधकार , मा.िशंपी-नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
 
वषय मांक २३) िचखली से. .१७ व १९ म ये आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरकुल 

योजना राब वणे सदर क पातील १०८ इमारतींचे Consent to Operate 
िमळणेबाबत... 

वषय मांक २४) अजंठानगर, िमिलंदनगर,वेताळनगर, व ठलनगर येथील झोपडप ट  
पुनवसन क पा या Consent to Operate या नुतनीकरणाची फ  
भरणेबाबत... 

वषय मांक २५) मे.जयगणेश एंटर ायजेस, पंपर गांव यांचे कचरा उचलणे व वाहतुक 
करणेचे कामासाठ  मुदतवाढ िमळणेबाबत... 

वषय मांक २६) . .१४ म ये सां कृितक क  करणे या कामासाठ  वा तु वशारद व क प 
यव थापक स लागार हणून M/s.S.K.Associates यांची नेमणुक 
करणेबाबत- मा.वैशाली काळभोर, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक २७) . .५ मधील व ुत वषयक कामास आव यक तरतुद िमळणेबाबत – 
मा.ल मण उंडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक २८) . .४ मधील दघी बोपखेल प रसरातील व ुत वषयक कामास आव यक 
तरतुद  िमळणेबाबत – मा.उषा मुंढे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 

वषय मांक २९) पं.िचं.मनपा या वापरात असले या क गट भाग-२ मधील वाहनां या 
दु तीबाबत... 

वषय मांक ३०) पं.िचं.मनपा या वापरात असले या ब गट व क गट भाग-१ मधील 
वाहनां या दु तीबाबत... 

वषय मांक ३१) . .६ मधील मोशी येथील आर ण .१/२१४ येथील उ ान वकिसत 
करणे या कामासाठ  वा तू वशारदाची नेमणूक करणेबाबत–मा.आशा 
धायगुडे-शडगे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 

वषय मांक ३२) . .५ मधील जाधववाड  येथील आर ण .१/१४७ येथील उ ान 
वकिसत करणे या कामासाठ  वा तू वशारदाची नेमणूक करणेबाबत-
मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 

----------- 
ठराव मांक – ११५७      वषय मांक – १ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग– ब े ीय कायालय,आरो य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/५/का व/७०४/२०१७ द.२२/०९/२०१७ 

  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -     
 ब े ीय कायालया या काय े ात व छ भारत योजने अंतगत ता पुर या व पात 

४४ पोटबल टॉयलेट उपल ध  क न देणेकामी मे.भुतानी इंटरनँशनल ा.िल. यांनी दलेला  
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कमी दर हणजेच कोटेशन र कम १,७७,४७२/- (अ र  र. . एक लाख स याह र हजार 
चारशे बहा र फ ) या रकमेपे ा २४.३८% कमी माणे र. .१,३४,२००/-( ित सीट ित महा 
३०५०/-) इतका दर सवात लघु म अस याने वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी 
द.२९/०७/२०१७ या तावानुसार मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.भुतानी इंटरनँशनल 
ा.िल. यांना इकड ल .ब ेका/आरो य/५/का व/६१८/२०१७ द.२२/०८/२०१७ अ वये 

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

---------- 
ठराव मांक – ११५८      वषय मांक – २ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/६४१/२०१७ द.१२/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV07/06-2016 17 मधील भोसर  

पी.एस २ पंप हाऊस येथे जु या तीनह  पंपाचे आयुमान संपलेले अस याने सन २०१६-१७ 
म ये तेथील एक जुना पंप काढुन याजागी न वन सब मिसबल पंप बस वणेकामी मे. लोमॅक 
इं जिनअ रंग काप रेशन यांचेकडुन िन.र. .३०,४३,४६९/- (अ र  र. .तीस लाख ेचाळ स 
हजार चारशे एकोणस र फ ) पे ा -०४.६०% कमी (सुधा रत दरपृथ:करणासह) या दराने  

क न घेणेस व यांचे सोबत करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११५९      वषय मांक – ३ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/६४२/२०१७ द.१२/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV07/05-2016 17 मधील मनपाचे 

व वध मैलाशु द करण क ाची रंगसफेद  व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.नरळे व णु 
वठोबा यांचेकडुन िन.र. .२९,९७,५३४/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या व हजार पाचशे 
चौतीस फ ) पे ा -१८.२७% कमी या दराने क न घेणेस व यांचे सोबत करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११६०      वषय मांक – ४ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – थाप य क/ह मु यालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/का व/३००/१७ द.१२/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ(१ ते 34) 

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

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

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

ठराव मांक – ११६१     वषय मांक – ५ 
दनांक – १७/१०/२०१७    वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ–मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/१/का व/४४५/२०१७ द.९/१०/२०१७ 

 मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -     
मनपाचे न वन भोसर  णालयाक रता आव यक असणारे Flash Autoclave खरेद कामी  

िस द करणेत आले या  ई-िन वदे माणे M/s Esteem Industries या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे. 
नीट  ए टर ायजेस यांनी सादर केलेले लघु म दर  र. .१,९३,५००/- (अ र  र. . एक लाख 
या नव हजार पाचशे फ ) साठ   िन वदा अट .११ व १२ नुसार थम वष गॅरंट/वॉरंट  व 
पुढ ल ३ वषाक रता वाष क देखभाल व दु तीकामी १% एएमसी क रता करारनामा क न व 
अनामत र कम घेऊन येणारे र. .३,८७,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११६२      वषय मांक – ६ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५५५/१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/६/२०१६-१७ अ वये भाग .१५ 

द वाड  व आकुड  येथे थाप य वषयक सुधारणांची कामे करणेकामी M/s.Sandbhor 

Construction िन.र. .२३,२४,९३५/- (अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस हजार नऊशे प तीस फ ) 
पे ा २३.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१७,८४,३८७/- पयत काम  
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क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११६३      वषय मांक – ७ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२६७/१७ द.१०/१०/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/५६/१७-१८ अ वये भाग .३२ सँड वक 
कॉलनी  (नवीन . .५) म ये मनपा इमारती व डांगणाची करकोळ दु ती 
करणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायजेस िन.र. .१४,९९,९१६/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नो हजार 
नऊशे सोळा फ ) पे ा १८.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१५,०८२/- 
पयत काम क न घेणेस  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – ११६४      वषय मांक – ८ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/३८०/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 Engineering Staff College of India Hydrabad यांनी Web Development using PHP & My SQL 

चे संगणक वषयक िश ण है ाबाद येथे द.१८ स टबर २०१७ ते द.२२ स टबर २०१७ या 
कालावधीत आयोजीत केले होते. सदर िश णाकर ता मा हती व तं ान वभागाकड ल 
ीमती अिनता कोटलवार, मा हती व तं ान अिधकार  आ ण ीम.उ वला गोडस,े कॉ युटर 
ो ामर यांची द.४/०९/२०१७ चे आदेशा वये नेमणूक करणेत आली होती. यानुसार िश ण 

शु क व िनवास याकर ता येणा-या खचाची र. .५९,०००/- (१८% जी.एस.ट . सह) (अ र  
र कम पये एकोणसाठ हजार फ ) Engineering Staff College of India, Hydrabad यांना धनादेश 
.७६३६०१ द.१४/०९/२०१७ अ वये आगाऊ अदा करणेत आले आहेत. िश णापोट  आले या 

खचास व याकामी आगाऊ अदा केले या र कमेचे समायोजन करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११६५      वषय मांक – ९ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – थाप य िनयोजन 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िनयोजन/७६४/२०१७ द.९/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मे. दवाणी यायालय वर  तर यांनी दले या िनणयानुसार (रे. दरखा त नं. 

९८/२००५ चे द.०६/०९/२०१७ चे िनणयानुसार) मे. यायालयाकडे र कम .२,६४,२६५/- 
(अ र  र. .दोन लाख चौस  हजार दोनशे पास  फ ) मे. यायालयाकडे भरणेसाठ  मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११६६      वषय मांक – १० 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१६४६/१७ द.१२/१०/२०१७ 

  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ मधील िन वदा कामांचे 

अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे अट स शत 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 – ११६७      वषय मांक – ११ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – दूरसंचार 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .दूरसंचार/३/का व/१३/२०१७ द.१२/१०/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
मनपाचे दूरसंचार वभागाकडे तीन VHF वायरलेस वसीज भारत सरकारचे संचार 

मं ालय, नवी द ली यांचे माफत पुर वणेत आले या असून याचे नुतणीकरण दनांक 
३१/१२/१७ पयत करणेत आलेले आहे. द.१/१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ या कालावधीपयतचे 
खालील माणे लायस स नुतणीकरण करणे आव यक आहे. 

 १) परवाना . L- 1329    

 २) परवाना . L- 1330 

 ३) परवाना . L – 1475 
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सदरचे नुतणीकरणाची फ  डंसबर २०१७ पुव  अदा करणे आव यक असून नुतणीकरण 
फ  बाबत यो य ती माह ती घेणेसाठ  ी.नरो हा थॉमस, वायरलेस इनचाज यांना नवी द ली 
येथे जाणे आव यक असलेने यांना जाणे-येणेसाठ  वमानाने वास करणेस व येणा-या खचास 
तसेच उपरो  तीन परवाने नुतणीकरण करणेसाठ  येणा-या फ  ची र कम भारत सरकारचे 
संचार मं ालय, नवी द ली यांस डमांड ा टने अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११६८      वषय मांक – १२ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – इ े ीय व ुत कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/ व/६४९/२०१७ द.६/१०/२०१७ 

  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -     
म.न.पा या इ े य कायालया अंतगत मोशी मनपा भवन उप वभागात न याने 

बस वणेत आले या र यावर ल दवाब ीसाठ  अथवा स या कायरत फडर पलरवर ल वीज 
भार कमी करणेसाठ  न वन वीजपुरवठा/वीजिमटर घेणे आव यक आहे. याकामी महारा  रा य 
वीज वतरण कंपनीकडे वीज िमटरची मागणी केली असता यांनी १ ते ३ असे तीन फम 
कोटेशन दले आहेत. न वन वीज पुरवठा/वीज िमटरसाठ  सदर फॉम कोटेशन म ये नमूद 
केले या रकमा म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे आव यक आहे. सदर ठकाणी वीज िमटर 
बस वणेकामी म.रा. व. व. कंपनीकडून द.१९/१/२०१७ चे एकूण ३ वीज िमटरसाठ  र म 
.५,२६९/- ती कोटेशन माणे एकूण र म पये १५,८०७/- (अ र  र. . पंधरा हजार 

आठशे सात फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११६९     वषय मांक – १३ 
दनांक – १७/१०/२०१७    वभाग – फ े य कायालय,जलिनःसारण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/जिन/का व/३२१/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 फ े य कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 

साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी  मे. सुरज कॉ टर हे कर त आहेत. सदर कामाचे 
िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन 
सु वातीस संदभ .५ अ वये कामाचे आदेश २ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची 
गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने 

मुदतवाढ देणेत येईल या माणे अट  व शत  म ये नमुद करणेत आलेले आहे. यानुसार 
सदर या िन वदेस मा. थायी सिमतीने ठराव .१०७३५, द.२१/०२/२०१५ अ वये मंजूर  
दलेली आहे. मा. थायी सिमती ठराव नुसार सदर कामाचे िन वदा र कम पये 
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१,०५,३९,९००/- साठ  ४.८४% कमी या दराने हणजेच र कम पये १,००,२९,७६९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच सु वातीस एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दलेली 
आहे. यानंतर ठेकेदार मे. सुरज कॉ टर यांनी सदरचे काम समाधानकारक र या पुण केले 
अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल ५ वषापैक  दुस-या वषाकर ता ठराव 
.१६५९३, द.२८/०६/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे. तथा प सदर ठेकेदार यांचे ड 
े य कायालयात काम कर त असताना आव यक या उपाययोजना कर यास आव यक 
यासुर ा उपाययोजना कर यास असमथ ठर याचे सद यीय सिमतीने आ ेप न द वला 

आहे. यामुळे म.ेसूरज कॉ ॅ टर यांची िन वदा र  क न न याने िन वदा माग वणे यो य 
होणार आहे.  यामुळे पुढ ल िन वदा कायवाह  कर यास लागणारा कालावधी वचारात घेता 
सदर कामास दनांक ३१/०३/२०१८ पयत मुदतवाढ व यानुसार येणारा खच  
र. .८०,००,०००/- (अ र  र. .ऐंशी लाख फ ) पयत या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –११७०     वषय मांक – १४ 
दनांक – १७/१०/२०१७    वभाग – औ. .सं था (मुलींची) कासारवाड  
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .औ संमु/१/का व/२६९/२०१७ द.१२/१०/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 तावात नमूद अ. .१ ते ५ मानधन िनदेशकांना मे.उ च यायालय येथे 

महानगरपािलका व द दाखल दावा .११६५१/२०१६ नुसार मे.उ च यायालय यांचे अंतर म 
आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार दनांक २३/१०/२०१७ 
रोजी एक दवस सेवाखंड देवून दनांक २४/१०/२०१७ ते दनांक २३/०४/२०१८ पयत सहा 
म हने कालावधीकर ता आयट आय मोरवाड  येथील मानधन िनदेशका माणे दरमहा एक त 
र. .२५,०००/- मानधनावर हंगामी ता पुर या व पाची नेमणूक देणेकामी तसेच मा. थायी 
सिमती ठराव .५२३ दनांक १४/०६/२०१७ अ वये आयट आय मोरवाड  येथील मानधन 
िनदेशकांना वाढ व मानधन देणे बाबत ठराव मंजूर झालेला आहे. तसेच मा. आयु  सो यां या 
दनांक ०७/१०/२०१७ रोजी या मा य तावा वये वाढ व मानधनास मा यता दलेली आहे. 
या अनुषंगाने औ. .सं था (मु.) कासारवाड  येथील मानधन िनदेशकांना दनांक 

१४/०६/२०१७ पासून वाढ व मानधन फरक अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ११७१     वषय मांक – १५ 
दनांक – १७/१०/२०१७    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/१३४९/२०१७  
         द.११/१०/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
मनपाचे यशवंतराव च हाण मृित णालयातील मनो वकृती िच क सक व 

सायक या क कौ सीलर  ह  कायम व पी वेतन ेणीतील पदे र  झालेली आहेत. सदर पदावर 
काम करणारे डॉ. कशोर गुजर मनो वकृती िच क सक  यांनी द.३१/०८/२०१७ रोजी मनपा 
सेवेतून वे छा  सेवािनवृ ी घेतली आहे. तसेच ीम. वषा पंगळे यांनी सेवेचा राजीनामा 
दलेला आहे. सदर र  पदे जादा कालावधीकर ता र  ठेवणे उिचत होणार नस याने सदरचे 
र  पदे तातड ने अ थायी व पात एक त मानधनावर भरणेकामी आरो य वै क य 
अिधकार   यांनी कळ वलेले आहे. उ  दो ह  र  पदापैक  मनो वकृ ी िच क सक हे पद 
कायम व पी वेतन ेणीत भरणेकामी शासन वभागाने जा हरात .८०२/२०१७ िस द 
 केलेली आहे. शासन वभागामाफत  सदर पद भरणेस काह  कालावधी लागणार अस याने व 

णालयाचा वाढता याप पाहता आव यक असणारे मनो वकृ ी िच क सक व सायंकॅ क 
कौ सीलर ह  पदे ता पुर या व पात मानधनावर  मा. थायी सिमती सभेचे मंजुर ने भरणे 
आव यक आहे. सदर पदाकर ता मनो वकृती िच क सक ची  शै णक पा ता MD (psy)  अशी 
असून याकर ता एक ीत मानधन र. .६०,०००/-  व सायक या क कौ सीलर   या पदाची 
शै णक पा ता BA psychology  अशी आहे व याचे एक त मानधन र. .१५०००/- देवून ह  
पदे  ता पुर या व पात सहा म हने कालावधीकर ता मानधनावर  जाह रात देऊन भरणेस 
मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – ११७२      वषय मांक – १६ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२७१/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८६/१/१६-१७ पुणे आळंद  र यालगत 

स.नं.७८ येथील समुह िश पाचे उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस एस साठे 
िन.र. .९,६८,२८,७६२/- (अ र  र. .नऊ कोट  अडुस  लाख अ वीस हजार सातशे बास ) 
पे ा ४.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,२६,६५,१२५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  
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दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक -राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११७३      वषय मांक – १७ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१२७/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८०/१-२०१६-१७ अ वये थेरगाव भाग 

.५० म ये सुमधाम शेजार  १८ मी.ड .पी. र यास थेरगाव िचंचवड पुल बांधणकेामी 
मे.धने र क शन यांनी िन.र. .२५,१९,०४,००१/-(अ र  र. . पंचवीस कोट  एकोणीस 
लाख चार हजार एक फ ) पे ा १४.००% जादा या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२८,७१,७०,५६१/- 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 लया अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११७४     वषय मांक – १८ 
दनांक – १७/१०/२०१७    वभाग – झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु०३/का व/११३९/२०१७ द.९/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 सवासाठ  घरे या संक पनेवर  आधार त धानमं ी  आवास योजने अंतगत    Selection 

of Agency for City Level Technical Cell (CLTC) Under Pradhan Mantri Awas Yojana        
(PMAY) च े िन वदा  नोट स .२/२०१६-१७ कर ता मे. िसल र क अ ड  इ ा चर  

सो युश स िल.  यांची एकच िन वदा ा  झालेली आहे. मे. िसल र क अ ड  इ ा चर  

सो युश स िल.यांनी  सादर केले या  एक त (Lumpsum) दर  र. .२,३८,३७,४८२/- दर कमी 
क न  हणजेच एक त (Lumpsum) दर र. .२,३७,७७,४८२/- (अ र  र. .दोन कोट  सदोतीस 
लाख स याह र हजार चारशे याऐंशी फ ) सव करासह त (३.८३%कमी दराने) काम 
कर यास तयार अस याचे कळ वले आहे.  यानुसार Selection of Agency for City Level 

Technical Cell (CLTC) Under Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY) कर ता मे. सील 
र स अ ड  इ ा चर सो युश स िल.  यांचे ा  झाले या दरानुसार  एक त 

(Lumpsum) र. .२,३७,७७,४८२/- चे खचास मा यता देणेस व यांचे समवेत ३६  मह ने  
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कालावधीसाठ  करारनामा क न  घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११७५     वषय मांक – १९ 
दनांक – १७/१०/२०१७    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/१३५०/२०१७  

द.११/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 यशवंतराव च हाण मृती णालयामधील दरमहा एक ीत मानधनावर ता पुर या 

व पात सहा म हनेकर ता नेमणुक केले या तावा सोबत या प  अ मधील व वध 
कं सलटंट पदावर ल उमेदवारांची मुदत द.१०/११/२०१७ रोजी संपु ात येत अस याने यांना 
पुढ ल सहा म हनेकर ता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११७६      वषय मांक – २० 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/९०८८/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

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

कायालय थाप य वभागा या कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत े य अिधकार  
यांनी द.४/१०/२०१७ चे तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या 
अंदाज अ े य कायालय, थाप य मु यालयाकड ल काह  कामांना बले अदायगी साठ  
तरतुद कमी पडलेली अस याने तावात नमूद माणे वभागाअंतगत भांडवली 
र. .२१,३७,६५१/- विगकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११७७      वषय मांक – २१ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – दूरसंचार 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .दूरसंचार/१/का व/३१६/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मा.पदािधकार , नगरसद य, अिधकार , कमचार  तसेच मनपाचे व वध कायालयात   

कायालयीन कामकाजाक रता मनपाने म.ेआयड या से युलर िल. यांची मोबाईल सेवा पूरवलेली 
आहे. मा.सभापती अ, ब, क, ड, ई, फ भाग सिमती यांना मोबाईल वापराची अिधकतम  
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मािसक मयादा र. .३०००/- िन त करणेत आली आहे.न याने िनमाण करणेत आले या ‘ग’ 
भाग व ‘ह’ भागाचे मा.सभापती यांना कायालयीन कामकाजासाठ  उपरो  माणे मोबाईल 

सु वधा पुर वणे आव यक आहे. ‘ग’ भाग व ‘ह’ भागाचे मा. सभापती यांस मोबाईल 
वापराची अिधकतम मािसक मयादा तावात नमूद केले माणे िन त क न येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११७८      वषय मांक – २२ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/९०८७/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या अंदाज अ े य कायालय, 

थाप य मु यालयाकड ल न वन भाग .१०,१४,१५,१९ म ये थम ाधा याने करावया या ब-
याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस याने, यामधील काह  चालू 
कामांना व काह  वकास कामांचे अंदाजप क तयार क न, िन वदा कायवाह  करणेसाठ , थम 
ाधा याने करावयाचे कामांच े तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक आहे. तसेच जी कामे 

दु यम ाधा याने करावयाची आहेत. अशा कामांसाठ  अपु-या तरतुद  कर यात आले या 
आहेत. या कामां या तरतुद  कमी क न, ती र कम थम ाधा याने करावयाचे तावात 
नमूद माणे कामांसाठ  र. .३,५२,४४,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  बाव न लाख च वेचाळ स 
हजार फ ) वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

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

ठराव मांक – ११७९      वषय मांक – २३ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग– थाप य EWS क प  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/EWS /४७३/२०१७ द.१६/१०/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िचखली से. .१७ व १९ म ये आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरकुल योजना राब वणे या क पातील १०८ इमारतींचे Consent to Operate चे 
नुतनीकरण करणेक रता र. .२६,७५,०२५/- इतक  फ  DD ारे Regional Officer, 
Maharashtra Pollution Control Board, Pune यांचेकडे अदा करणेस तसेच पुढ ल ३१  
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इमारतींक रता  Consent to Operate िमळणेकामी र. .४,८९,२४०/- इतक  फ  RTGS ारे 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११८०      वषय मांक – २४ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग– थाप य BSUP क प 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/BSUP ᮧ/४५४/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
JnNURM-BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत अजंठानगर, िमिलंदनगर, 

वेताळनगर, व ठलनगर येथील झोपडप ट  पुनवसन क पातील इमारतींकर ता MPCB कडून 
Consent to Operate या नुतनीकरणाकर ता लागणार  फ  र. .९,७५,०००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख पं याह र हजार फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११८१      वषय मांक – २५ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े३/का व/७१२/२०१७ द.१६/१०/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाचे काय े ातील सव कचराकंु या, 
र याचे, गटस या कडेचे कच-याचे ढ ग, मोक या जागेतील कच-याचे ढ ग उचलणे व याची 
वाहतूक क न भोसर  थानांतर क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे या कामासाठ  िन वदा 
नोट स .५/२०१५-१६ अ वये आरो य वभाग ड े य कायालयामाफत िन वदा िस  क न 
कामाचे दर माग वणेत आले होत.े यानुसार मे. जयगणेश एंटर ायजेस यांनी 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 ९ वाहने पुरवून काम करणेस मा. थायी सिमती सभा यांनी ठराव .१८०४०, 
द.१५/१०/२०१६ अ वये मा यता द याने यांचेशी द.५/१०/२०१६ रोजीचा िसलबंद करारनामा 
करणेत येवून मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचेकड ल आदेश .ड े/३/का व/८०१/२०१६, 
द.१७/१०/२०१६ अ वये मे.जयगणेस एंटर ायजेस यांना कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. 
यानंतर मा. थायी सिमती सभा ठराव .३२५ द.३/५/२०१७ अ वये द.२२/५/२०१७ पासून 
द.१६/१०/२०१७ अखेर मुळ करारना यातील अट  शत  कायम ठेवून उ  दरानेच दोन वाढ व 
वाहने पुर वणेस मा यता देणेत आली असून दोन वाढ व वाहने पुर वणेकामी मा.आरो य कायकार  
अिधकार  यां या मा यतेने आदेश .ड े/३/का व/३३२/२०१७, द.२२/७/२०१७ देणेत आलेला 
आहे. यानुसार स थतीत मे.जयगणेश एंटर ायजेस, पंपर गांव हे ड े य कायालयाचे 
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काय े ात कचरा उचलणे व वाहतुक करणे या कामासाठ  एकुण ११ टपर/ क वाहने पुरवीत 
आहेत. सदर कामाची मुदत द.१६/१०/२०१७ रोजी संपत आहे. यामुळे द.१७/१०/२०१७ पासून 
सदर कामास अडचण िनमाण होणार आहे. आरो य िन र क/मु य आरो य िन र क, कचरा 
वाहतुक वभाग .ड ेका/कवा/का व/१४१०/२०१७, द.२५/९/२०१७ अ वये सदर कामाची मुदत 
द.१६/१०/२०१७ रोजी संपु ात येत अस याने पुढ ल कालावधी कर ता िन वदा या होईपयत 
मुदतवाढ िमळणेकामी कळ वले आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता ड े य कायालयाचे 
काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक करणे या कामासाठ  द. ५/१०/२०१६ रोजी करणेत 
आलेला िसलबंद मुळ करारना यातील अट  शत  कायम ठेवून द.१७/१०/२०१७ ते द.१६/१/२०१८ 
अखेर अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयतचे कालावधीसाठ  यापक  थम येणा-या 
कालावधीपयत म.ेजयगणेश एंटर ायजेस, पंपर गांव यांनी भोसर  कचरा थानांतर क ासाठ  
ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४,२५०/- व मोशी कचरा 

डेपोसाठ  ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजूर व वाहनचालकासह र. .४,४५०/- या दराने 
एकुण ११ टपर/ क वाहने पुर वणेस व याकामी तीन म ह यांकर ता अपे ीत खच 
र. .४५,००,०००/- या येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ११८२      वषय मांक – २६ 
दनांक – १७/१०/२०१७      
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ– मा.वैशाली काळभोर, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 आकुड  येथील जुनी व नादु ती करसंकलन इमारत पाडून येथे न वन सां कृितक क  
इमारत बांधणेचा ताव मा.आयु  सो. यांनी द.३०/०६/२०१६ रोजी मंजूर केला आहे. सदर 
कामासाठ  वा तु वशारद (आ कटे ट) हणुन काम कर यासाठ  M/s.S.K.Associates यांनी 
द.११/०९/२०१७ चे प ा वये संमती दश वली आहे. M/s.S.K.Associates यांची मनपावर ल 
आ कटे ट पॅनलम ये नेमणूक झालेली असून सदर कार या कामाचा यांना पुरेसा अनुभव आहे. 
यापूव  यांनी मनपास चांगली सेवा दलेली आहे. सदर काम करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे 
बन वणे, लॅिनंग व डझाईन करणे, अंदाजप क तयार करणे व बांधकाम परवानगी घेणे व िन वदा 
पुव कायवाह  पयत सव कामे करणे यासाठ  M/s.S.K.Associates यांची वा तु वशारद हणुन 
नेमणुक कर यास व यांना मनपा मा य दराने कामा या िन वदा रकमे या २.००% +  सेवाकर, 
तसेच पी.एम.सी. ( क प यव थापक स लागार) िन वदा प ात कामासाठ  िन वदा रकमे या 
१.३५% +  सेवाकर या माणे मा.आयु  सो. यां याकड ल द.१०/०८/२०१७ मंजूर तावा माणे फ  
अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११८३      वषय मांक – २७ 
दनांक – १७/१०/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ– मा.ल मण उंडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या . .५ मधील व ुत वषयक कामास खालील माणे 
तरतूद देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
अ. . लेखािशष लेखािशष कामाची 

अंदाजप क य 
र कम 

आव यक 
तरतुद 

१. न वन . .५ म ये आव यकतेनुसार काश 
यव था करण,े द यांचे नुतनीकरण करणे 
व अनुषंिगक कामे करणे. 

सावजिनक 
सुर तता 

५०००००० ३०००००० 

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

ठराव मांक – ११८४      वषय मांक – २८ 
दनांक – १७/१०/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.उषा मुंढे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या . .४ मधील दघी बोपखेल प रसरातील व ुत वषयक 
कामास खालील माणे तरतूद देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
अ. . लेखािशष लेखािशष कामाची 

अंदाजप क य 
र कम 

आव यक 
तरतुद 

१. न वन . .४ म ये आव यकतेनुसार काश 
यव था करण,े द यांचे नुतनीकरण करणे 
व अनुषंिगक कामे करणे. 

सावजिनक 
सुर तता 

५०००००० ३०००००० 

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

ठराव मांक – ११८५      वषय मांक – २९ 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/१००७/२०१७ द.१७/१०/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड मनपाकड ल सव वभागा या वापराम ये आज रोजी एकूण ८३६ इतक  
वाहने आहेत. सदर या वाहनाम ये कार, सुमो, णवाह का, लहान मोठे क, टँकर, अ नशामक 
वाहने पा.पु., उ ान तसेच आरो य वभागाकडे वेगवेग या कारची वाहने आहेत. या वाहनांची  
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गटवार प तीने रचना केली असून क गट भाग- २ म ये खालील वाहनांचा समावेश करणेत 
आलेला आहे.  
क गट भाग-२ :- टाटा ए.सी.ई., डिस ट ंग, मलजेट हाई ेशर जे टंग व डटॅज हेईकल, इ. 
वाहनांचा समावेश आहे. 
 सदर वाहनांची सन २०१७ ते २०२० या तीन वष कालावधीकर ता दु ती कामी एज सी 
िन त करणेकामी ई-िन वदा नोट स .२/२०१७-१८ वतमानप े तसेच ऑनलाईन प तीने िस  
क न दर माग वणेत आलेले असून सदरचे िन वदा दर दनांक २०/०९/२०१७ रोजी उघडणेत 
आलेली आहेत. 
 उपरो  सव बाबी वचारात घेता क गट भाग-२ मधील लघु म दराचे िन वदाधारक 
मे. ी.बालाजी गॅरेज यांचे दर वकृत क न यांचे समवेत सन २०१७ ते २०२० या तीन वष 
कालावधीकर ता करारनामा क न घेवून कामे क न घेणेस व याकामी ित वष  येणारे 
र. .१,१५,००,०००/- खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ११८६      वषय मांक – ३० 
दनांक – १७/१०/२०१७     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/१००८/२०१७ द.१७/१०/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड मनपाकड ल सव वभागा या वापराम ये आज रोजी एकूण ८३६ इतक  
वाहने आहेत. सदर या वाहनाम ये कार, सुमो, णवाह का, लहान मोठे क, टँकर, अ नशामक 
वाहने पा.प.ु, उ ान तसेच आरो य वभागाकडे वेगवेग या कारची वाहने आहेत. या वाहनांची 
गटवार प तीने रचना केली असून ब गट व क गट भाग-१ म ये खालील वाहनांचा समावेश 
करणेत आलेला आहे.  
ब गट :- टाटा सुमो (सव कारची वाहने), टाटा मोबाईल, टे पो ॅ हलर व वंगर जेसीबी इ. 
वाहनांचा समावेश आहे. 
क गट भाग-१ :- टाटा ४०७,६०८, ७०९, ७१२ EX, ॅ टर ॉली, फरते शौचालय इ. वाहनांचा 
समावेश आहे. 
 सदर वाहनांची सन २०१७ ते २०२० या तीन वष कालावधीकर ता दु ती कामी एज सी 
िन त करणेकामी ई-िन वदा नोट स .२/२०१७-१८ वतमानप े तसेच ऑनलाईन प तीने िस  
क न दर माग वणेत आलेले असून सदरचे िन वदा दर दनांक २०/०९/२०१७ रोजी उघडणेत 
आलेली आहेत. 
 उपरो  सव बाबी वचारात घेता ब गट व क गट भाग-१ मधील लघु म िन वदाधारक 
मे.नेहा ऑटोमो ट ह यांचे िन वदा र कमेपे ा ४% कमी (दो ह  गटांकर ता) दर ा  झालेले 
आहेत. (ब गटासाठ  िन.र. .८८,००,०००/- व क गट भाग-१ साठ  िन.र. .८०,००,०००/-) सदर 
ा  झाले या लघु म दराचे िन वदाधारक मे.नेहा ऑटोमो ट ह यांचे दर वकृत क न यांचे 

समवेत (ब गट व क गट भाग-१) सन २०१७ ते २०२० या तीन वष कालावधीकर ता करारनामा  
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क न घेवून कामे क न घेणेस व याकामी ित वष  येणारे र. .८८,००,०००/- (ब गटासाठ ) व 
र. .८०,००,०००/- (क गट भाग-१ साठ ) खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ११८७      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १७/१०/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा. आशा धायगुडे-शडगे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 
 भाग .०६ मधील मोशी येथील आर ण .१/२१४ येथील जागा आहे. सदर जागेवर 
उ ान वकिसत कर यात येणार आहे. उ ानाचे नकाशे, अंदाजप क तयार करणे यासाठ  
म.न.पा. या पॅनेल वर ल वा तू वशारदाची नेमणूक करणे आव यक आहे. म.न.पा. पॅनेलवर ल 
वा तू वशारद मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस (पारस ने गावकर) हे सदरचे काम कर यास 
तयार आहेत. तर  यांची वषयां कत कामास वा तू वशारद हणून नेमणूक कर यास तसेच 
म.न.पा. चिलत दरानुसार हणजेच र कम पये ५० ल  पयतचे कामास ३%  फ  व र कम 
पये ५० ल  पुढ ल कामास २% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११८८      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १७/१०/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा. आशा धायगुडे-शडगे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 
 भाग .०५ मधील जाधववाड  येथील आर ण .१/१४७ येथील जागा आहे. सदर 
जागेवर उ ान वकिसत कर यात येणार आहे. उ ानाचे नकाशे, अंदाजप क तयार करणे यासाठ  
म.न.पा. या पॅनेल वर ल वा तू वशारदाची नेमणूक करणे आव यक आहे. म.न.पा. पॅनेलवर ल 
वा तू वशारद मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस (पारस ने गावकर) हे सदरचे काम कर यास 
तयार आहेत. तर  यांची वषयां कत कामास वा तू वशारद हणून नेमणूक कर यास तसेच 
म.न.पा. चिलत दरानुसार हणजेच र कम पये ५० ल  पयतचे कामास ३%  फ  व र कम 
पये ५० ल  पुढ ल कामास २% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
िनणय – १) सग या वभाग मुखांक रता िनदश आहेत क , यांनी मुदतवाढ चे वषय थायी  

सिमतीपुढे आणावेत. मुदत संपली आहे पण शासक य मा यता आहे असे देखील वषय 
दोन आठव यांनंतर होणा-या थायी सिमती सभेपुढे आणावेत. ह  शेवटची संधी दे यात 
येत आहे. यापुढे संबंिधतांवर कारवाई करणेत येईल, याची सवानी न द यावी.  या 
कामांची मुदत संपली आहे, या कामां या िन वदा तातड ने काढा यात.    
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२) शहरातील सव फटा यां या दूकानांवर ल  ठेवावे, अशी अिधका-यांना सूचना आहे. 
सव नगरसद य, अिधकार -कमचार  यांना दपावली िनिम  हा दक शुभे छा देणेत येत 
आहेत.    

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

 
 
 
 

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  - ४११ ०१८                
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/३१/२०१७ 

दनांक - १८/१०/२०१७    
    

                                                                   
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८   
                                                     

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


