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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - १९ 

(सभावृ ांत) 
दनांक–२६/०७/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक २६/०७/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

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

 
            यािशवाय मा. ावण हड कर–आयु , मा.अ युत हांगे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, 
मा.लांडे-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुप,े मा.दुधेकर, मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत-सहा यक आयु , मा.पवार-
कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , 
मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.घुब,ेमा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे, 
मा.र पारखी,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.मोरे, 
मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.बहुरे,मा.दांगट- शासन अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

घेणेत आले –  
 
वषय मांक ३६) नवी सांगवी येथील मनपा या बॅडिमंटन हॉल मधील एक खोली नाममा   

शु काने देणेबाबत – मा.उ म कदळे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव.... 
वषय मांक ३७) मा.महापौर सो. यां या वापराकर ता नवीन वाहन खरेद  करणेबाबत... 

----------- 
दनांक १२/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १७) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
िनणय– १) पी.जी.पोटलवर ल त ार बाबत - पी.जी.पोटलवर महापािलकेचे नाव घेऊन तसेच 

मा.मु यलेखापाल यांचे वषयी त ारदाराने त ार दाखल केली होती. त ारदाराने केले या 
त ार नुसार गु हा केला नसेल कंवा तसे िस  होत नसलेतर संबंिधत त ारदारावर फौजदार  
गु हा दाखल करावा. कारण यापुढे त ार करणार  य  त ार कर यापूव  वचार करेल. 
पुढ ल सभेपयत कायदा वभागाने सव तां क बाबी तपासून या यात. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचे नाव घेऊन महापािलकेची बदनामी केली हणून सं था या ना याने यां यावर 
िन तपणे कारवाई करावी लागेल. यासंदभात महापािलकेला कडक पाऊले उचलावी लागतील. 

 २) ताडप ीसंदभात – जो अहवाल ा  झाला आहे. शासनाने याची ेसनोट क न 
वतमानप ांम ये िस स ाव.े  

 ३) जा हरात फलकांबाबत –  
अ) आकाशिच ह व परवाना वभाग आ ण भूिम आ ण जंदगी वभाग हे दोन वभाग 
दूल त वभाग आहेत. या वभागांतून िमळणारे उ प न खूप कमी आहे. पुणे 
महानगरपािलकेने वतःचे जा हरात धोरण तयार केले असून या धोरणा माणे ते कायवाह  
कर त आहेत. मुंबई महापािलका, नवी मुंबई महापािलका, पुणे महापािलका, नािशक 
महापािलका या महापािलकांम ये जा हरातीचा बोड लाग यानंतर यास महापािलकेची 
परवानगी आहे का नाह , जागामालकाची परवानगी आहे का नाह  इ. बाबी तपासनू फलक 
काढून नेणे, दंड मारणे अशी कारवाई केली जाते. आप या महापािलकेकडून असे काह च य  
के याचे दसत नाह त.  
ब) मा.अित.आयु  आ ण मा.सहा.आयु ,आकाशिच ह व परवाना यांनी पुढ ल थायी सिमती 
सभपेुढे पुढ ल माणे कागदप े सादर करावीत –  
१. शहरात १८०५ खाजगी जाह रात फलक आहेत, यांचे जागा मालकांचे इमारत पूण वाचे 
दाखले,  
२. संरचना अिभयं याने काढले या जाह रात फलकाचे संक पिच ,मा यता ा  चरल 
इं जिनअरचे चरचे डजाईन ाव.े  
३. पोिलस वाहतूक शाखेचे नाहरकत माणप ाची मूळ त/स य त - पोिलस वाहतूक शाखेचे 
नाहरकत माणप ाची मूळ त/स य त नस यास यांस नोट स दे यात यावी.  
४. टॅ बिलट  माणप ाची मूळ त सादर करावी.  
५. शंभर पये टॅ प पेपरवर हिमप ाची मूळ त सादर करावी. 
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क) मा.मु य उ ान अिध क यांनी आजपयत कती लोकांना जाह रातीचे नाहरकत माणप  
दले आहे,जागेचा मूळ मालक कोण आहे, इमारतीवर जा हरात फलक अस यास इमारत 
भोगवटा माणप ाची स य त, ह  सव मा हती पुढ ल थायी सिमतीपुढे सादर करावी.   
ड) र यावर ल, र ता ंद करणात जे काह  फलक असतील यांचा महसूल हा महापािलकेकडे 
येणे अपे त आहे. याक रता अिधका-यांनी थळपाहणी करावी.     
इ) सव जा हरात फलक धारकांना नोट स बजाव यात यावी. आ ण मा.अित.आयु  साहेब, 
आपण कती नोट सींवर सह  केली आहे याची मा हती दोन/तीन दवसांम ये थायी सिमतीस 
सादर करावी.  
ई) रतसर परवानगी घेणा-या मोबाईल कंप या महापािलकेकडे को यवधी पये भरत आहेत. 
मा  शहरात वेगवेग या कंप यां या इंटरनेट कने शन केबलने वनापरवाना लाव याचे दसून 
येते आहे. अशा लोकांवर िनयं ण ठेव यासाठ  याबाबत िन त धोरण तयार कराव.े याबाबत 
मा.अित.आयु  यांनी कडक श दांत ेसनोट काढावी क , जे-जे लोक डेटा केबल, ट. ह  
केबल या वायर  टाकत असतील, या यांनी वतः काढून टाका यात, नाह तर या 
महापािलकेकडून काढून टाक या जातील. अ यथा फौजदार  गु हा दाखल कर यात येईल. 
लोकांना आवाहन करावे क , केबल के हा लागली हे पा हले जाणार नाह  आ ण गेले दहा 
वषापासूनचा दंड आकार यास सु वात कर यात येईल.  
४) ेनेजबाबत – . .५ म ये ेनेजची सम या मो या माणावर िनमाण झाली आहे. 
नूरमोह ला ग लीत गुड याइतके पाणी ितथेच साचलेले असते. तीन दवसांपूव  सांगूनह  ते 
पाणी काढलेले नाह . या साचले या पा यातूनच नागर क, लहान मुले ये-जा करतात. 
स मा.सद यांनी वतः जाऊन क भागातून गाड  घेऊन ते पाणी उपसून काढायचे काम केले 
आहे. स मा.सद या अनुराधा गोफणे यांनी मांडले या त ार वर ताबडतोब कायवाह  हावी. 

य  जागेवर जाऊन पाहणी करावी. भागातील गा या का बंद आहेत हे तपासावे.  
५) आप ी यव थापनबाबत – पोिलस खा याचा १०० नंबर कंवा फायर गेडसाठ  १०३ 
नंबर असतो, याच माणे आप ी यव थापनाक रता एक तीन अंक  नंबर ठरवून यास 
िस  ावी.  

६) बले लं बत असलेबाबत – ठेकेदारांची .२७ कोट ंची बले आजह  लं बत आहेत आ ण 
यासाठ  तरतूद शू य आहे. सव वभाग मुख आ ण मा.शहर अिभयंता यांना िनदश देणेत 
येत आहेत, आपण पुढ ल थायी सिमतीपुढे खालील माणे मा हती सादर करावी –  
अ) िन वदा काढली पण अजून िन वदा अंितम केली नाह  अशा कती केसेस आहेत? 
सभागृहापुढे वषय आला नाह  अशी कती करणे आहेत? अशा िन वदा १५ दवसातं अंितम 
क न थायी सिमतीपुढे सादर करा यात.  
ब) िन वदा काढली, फायनल केली पण वकऑडर दली नाह  अशा कती केसेस आहेत?  
पुढ ल १५ दवसांत एक त वकऑडर ावी. नाह तर िन वदा या र  करावी.  
क) िन वदा काढली, कामाचा आदेश दला आहे आ ण सहा म हने झालेतर  काम सु  झाले 
नाह , अशा कती केसेस आहेत? पुढ ल १५ दवसांत आदेश द यापासून जो कालावधी होतो, 
तोच गृ हत धरणार आहोत. आदेश दला पण य ात काम सु  केलेले नसेल, या सग या 
या वकऑडरचे काम आ ा सु  केले नाह तर पुढ ल १५ दवसांत या सग या वकऑडर र  

करायचा ताव थायी सिमतीपुढे आणावा.   
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ड) यापुढे या िन वदा करणार आहोत, याचे टेटस काय आहे? सव वभाग मुख आ ण 
मा.शहर अिभयंता यांनी याचा टेटस रपोट ावा.  
इ) डपी डे हलपमटचा टेटस काय आहे? मा.शहर अिभयंता यांनी याची मा हती ावी. 
७) पी.एफ. बाबत – माच नंतर ग याने पी.एफ. भरला आहे, अशा कती सं था आहेत, 
कती ठेकेदार आहेत, याची मा हती संबंिधत अिधका-यांनी पुढ ल थायी सिमतीपुढे सादर 
करावी.  
८) म.ेमिनषा क शन यां याकड ल पुण-ेआळंद  र याबाबत ब-याच त ार  आहेत. 
मा.महापौर यांनी देखील यां या कामाबाबत त ार केली आहे. या त ार ंत कती त य आहे 
ते एकदा तपासावे. दले या मुदतीत काम पूण झाले पा हजे याची द ता यावी. कामा या 
दजाबाबत कोणतीह  तडजोड क  नये.  

----------- 
ठराव मांक – ६८४      वषय मांक – १ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०४/२०१७ द.१५/७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .18 
अ वये . .6 मोशी येथे व वध  ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ी नागे र कं शन 
िन वदा र कम .7,11,967/- (अ र  र. .सात लाख अकरा हजार नऊशे सदुस  फ ) पे ा 16.00% 

कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६८५      वषय मांक – २ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक–मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०१/२०१७ द.१४/७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 7/5-2016-17 मधील अ. .4 
अ वये भाग .35 भोसर  गावठाण म ये लांडगे सभागृहाची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.सा ी इं जिनअस िन वदा र कम .7,00,934/- (अ र  र. .सात लाख नऊशे चौतीस फ ) पे ा 
15.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६८६      वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा. कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२००/२०१७ द.१५/७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 7/5-2016-17 मधील अ. .3 
अ वये भाग .35 भोसर  गावठाण म ये राडारोडा उचलणकेामी मे.ड .पी.बाबर िन वदा र कम 
.7,00,273/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे याह र फ ) पे ा 22.50% कमी या ठेकेदारास कामाचा 

आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६८७      वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/१९९/२०१७ द.१५/७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .7/5-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये भाग .35 भोसर  गावठाण म ये रोड फिनचरची कामे करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस 
एस.एम.गु ा िन वदा र कम .7,00,770/- (अ र  र. .सात लाख सातशे स र फ ) पे ा 18.99% कमी 
या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ६८८      वषय मांक – ५ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०३/२०१७ द.१५/७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .7/5-2016-17 मधील अ. .5 
अ वये . .30 च पाणी वसाहत म ये बोड बचेस व वाचनालय इ. थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर कं शन िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी 
फ ) पे ा 23.25% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६८९      वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/४१७/२०१७ द.१५/०७/२०१७  
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा साव क िनवडणूक 2017 आचारसं हता क ाक रता आव यक ह ड ओ िच ीकरण 
करणेकामी को.नो.स.ु .34/2016-17  अ वये िस द क न दरप क माग वणेत आले होते. ा  नोट शी 
मधील मे.आकाश फोटो ऍ ड हड ओ शुट ंग, पुणे यांचे र. .1,780/- ती दन ती हड ओ कॅमेरा, 
कॅमेरामन व िसड सह दरानुसार पुरवठा आदेश िनगत केला आहे. यानुसार मे आकाश फोटो ऍ ड 
हड ओ शुट ंग, पुणे यांनी र. .3,79,140/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणऐंशी हजार एकशे चाळ स फ ) 

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

---------- 
ठराव मांक – ६९०     वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/०७/२०१७    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/का व/४/१३१/२०१७ द.०१/०७/२०१७  
 मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

थेरगाव व भोसर  णालयांम ये ऑल पेरेअर सॅिनटायझर मशीन कर ता लागणा-या हायपो 
केिमकल टफची खरेद  करणेकामी मे.Innovative cleaning System  यांचे दर एका नग क रता 
र. .२७,६९७/- इतके लघु म दर ा  झालेले आहेत. ा  झालेले दर हे अंदाजप क य दरापे ा 
१.७७ ट केनी कमी आलेले आहेत. सा ह य खरेद कामी पुरवठाधारकास पुरवठा आदेश दे यात आलेला 
आहे. णालयांची आव यकता वचारात घेता करारनामा न करता आव यक ०७ टब खरेद  

करणेकामी एकूण र. .१,९३,८७९/- (अ र  र. . एक लाख या नव हजार आठशे एकोणऐंशी फ ) 
चे खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ६९१      वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – अ े ीय कायालय, आरो य 
सूचक – मा.ल मण उंडे      अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ. े.का./आ/२/का व/४२४/२०१७ द.७/७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

अ े य कायालया कड ल िन वदा नो. .१-२/२०१७-१८ अ वये पावसाळ  ॉम वॉटर चबर 
एकूण २४६२ खरडून साफसफाई करणे व  िनघणारा गाळ, कचरा, राडारोडा, झाडेझुडपे इ. वाहतुक 
करणेकामी मे. ी जग नाथ म हला वयं  . सेवा सह.सं था मया. (िन वदा र. .३,९२,४६५/- (अ र  
र. . तीन लाख या नव हजार चारशे पास  फ ) पे ा २२% कमी असे असून तुतचे दर वाजवी 
अस याने सदरचे िन वदा दर वकृत करणेत आले आहेत ठेकेदार सं थे सोबत कामाचा करारनामा 
करणेत आला असून कामाचे आदेश देणेत आलेले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६९२      वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – अ े ीय कायालय, आरो य 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक–मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ. े.का./आ.-२/का व/४५५/२०१७ द.१२/७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

जगदगु  ी संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा २०१७- व छतागृहांची सु वधा पुर वणे 
क रता पोटबल टॉयलेट उपल ध करणेकामी ई-िन वदा नोट स मांक २/२०१७-१८ नुसार म.न.पा. 
वेबसाईटवर तसेच वृ प ातुन ई-िन वदा नोट स िस  क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
यानुसार िन वदा सादर करणेचे अंितम दनांकास मे. @ पयावरण सो युश स, वारजे, पुणे ४११०५८ 
यांची एकमेव िन वदा ा  झाली असून कामाच े अंदाजप क य दर र. .८,५८,०००/- (अ र  र. . 
आठ लाख अ ठाव न हजार फ ) पे ा १२% दर कमी क न सादर केला आहे. सदरचे दर वकृत 
करणेत आले असून या कामी र. .७,५५,०४०/- इतका खच अपे त आहे. िन वदा धारक यांना 
तातड ची बाब हणून काम सु  करणेकामी कळ वले असून तसा करारनामा केला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ६९३      वषय मांक – १० 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – फ े ीय कायालय थाप य 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा. कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/६९३/२०१७ द.१५/७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयामधील (१) भाग .९ शाहुनगर 
येथील र यांचे काँ ट करण करणे (२) भाग .९ मधील अंतगत र यांचे काँ ट करण 
करणेकामी मे.पे हटेक कं सलटंट यांची िन वदा तयार करणे व िन वदा प ात (Post Tender) क प 
यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणे व यांनी केले या कामाची फ  हणून मनपा 
चलीत दराने क प कंमती या 2.35% सव करासह अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ६९४      वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/६५४/२०१७ द.१३/०७/२०१७  
वषय- शालेय पोषण आहार सन २०१६-१७ योजनेअंतगत तरतदु वग करण े व न वन लेखािशष 

िनमाण करणेबाबत... 
वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६९५      वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/८९/२०१७ द.१७/०६/२०१७  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
जानेवार  २०१७ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – ६९६      वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/९०/२०१७ द.१७/०७/२०१७  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 

फे ुवार  २०१७ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – ६९७      वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/९१/२०१७ द.१७/०७/२०१७  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
माच २०१७ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ६९८      वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/९२/२०१७ द.१७/०७/२०१७  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
ए ल २०१७ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत 
आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६९९      वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक–मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/९३/२०१७ द.१७/०७/२०१७  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 

मे २०१७  मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७००      वषय मांक – १७ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा. कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/२/का व/२५५/२०१७ द.१७/०७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१७-२०१८ ची वा षक वगणी र. .२०,०००/- (अ र  
र. .वीस हजार फ ) All India Council of Mayors या नावे धनादेशा ारे अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – ७०१      वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/१२/का व/१९१/१७ द.१९/०७/२०१७  
वषय - सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात न वन लेखािशष िनमाण क न अंदाजप क तरतूद र कम  

 वग करण करणेस मा यता देणेबाबत... 
वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०२      वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/२२३/१७ द.१७/७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत माणप  पर ा माच २०१७ म ये झाले या 
पर ेम ये गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ काय मासाठ  १८ मा यिमक व ालयातील ८०% पे ा 
जा त गुण िमळाले या ७० व अंध व अपंग १२ असे एकुण ८२ व ा याना तावात नमूद माणे 
दयावयाचे ो साहन पर र कम ३३,७५,०००/- व काय म आयोजनासाठ  येणारा अपे त खच 
र. .४०,०००/- (अ र  र. .चाळ स हजार फ ) आगाऊ र कम मा.िश णािधकार  यांचे नावे अदा 
करणेस व सदरचा खच थेट प दतीने करारनामा न करता करणेस मा यता देणते येत आहे तसेच   
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सन २०१७-१८ म ये मा यिमक िश ण वभागाकड ल गुणवंत वदयाथ  स कार समारंभ या 
लेखािशषावर ल तरतुद मधुन खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७०३      वषय मांक – २० 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – शासन 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/५/का व/४३२/२०१७ द.१९/७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ल गट “अ” ते गट “ड” मधील र  पदे 
सरळसेवा वेशाने भरणेकामी Online  प दतीने भरती या करणेसाठ  मे. झलटेक स हसेस, 

कोथ ड पुणे यांना तावात नमूद माणे महापािलका गट “अ” ते गट “ड” मधील र  पदे ऑनलाईन 
प दतीने भरणे या कामाकर ता सेवाकरासह र. .2,24,228/- (अ र  र. .दोन लाख चोवीस हजार दोनशे 
अठठावीस फ ) होत आहे. सदर या कामाचा करारनामा क न घेवून कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका YCMH, वै क य 
व इतर अ याव यक सेवेतील बर च पदे र  अस याने याचा ण सेवा व इतर अ याव यक 
सेवेवर वपर त प रणाम होत आहे. यामुळे ता काळ भरती करणे आव यक आहे. सदरची भरती 
करणेकामी स याची मे. झल टेक स हसेस, कोथ ड, पुणे यांचेकडून या वषापुरती थेट प तीने Online 

अज वकृती, उ रप का पुर वणे व OMR प तीने तपासणे तसेच याअनुषंगाने इतर पद भरती 
वषयक कामकाज क न घे यास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७०४     वषय मांक – २१ 
दनांक – २६/०७/२०१७    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै क य) 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/१४९/२०१७ द.१९/०६/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

वाय.सी.एम. णालयाम ये काया वत असले या मे.अमृता टे नॉलॉजीस यांचे माफत 
चाल वणेत येणा-या हे थ काड मॅनजमट िस टमचे कामकाजास द.१५.०७.१७ पासून पुढ ल ३ म हने 
कालावधीक रता मुदतवाढ देणेकामी व याक रता होणा-या र. .२९,९९,५१४.२५ (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार पाचशे चौदा आ ण पैसे पंचवीस फ ) चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७०५      वषय मांक – २२ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – नगरसिचव  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/७५८/२०१७ द.२०/०७/२०१७  

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७०६      वषय मांक – २३ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
           जेएनएनयुआरएम क  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक–मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/२८८/२०१७ द.२०/७/१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मे. सील र क ए ड इ ा चर िल. यांना JNNURM, AMRUT, Swaccha Bharat, AMRUT 

आ ण Smart City अिभयान अंतगत Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) 

कामकाजाकर ता द.२५/५/२०१६ रोजीचे करारनामा अट  शत चे अधीन राहून द.४ जुन २०१७ ते 
द.३१ जुलै २०१७ या कालावधीकर ता दरमहा र. .९,१०,०००/- + सेवाकर/जी.एस.ट . या माणे एकूण 

र. .१७,३१,९३५/- + सेवाकर/जी.एस.ट .इतका खच अपे त असून तुत PMRIS चे कामकाजास 
द.४ जुन २०१७ ते द.३१ जुलै २०१७ पयत  मुदतवाढ  देणेकामी व याकामी येणा-या एकूण खचास 
मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७०७      वषय मांक – २४ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा. कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/४२१/२०१७ द.२०/०७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/१/२०१६-१७  अ वये  दघी येथ ेन वन ESR 
बांधणेकामी मे.एस.एस.साठे िन वदा र कम .१,३८,५३,७६९/- (अ र  र. .एक कोट  अडोतीस लाख 
ेप न हजार सातशे एकोणस र  फ ) पे ा २०.५०% जादा दराने (िन वदा वकृती यो य दरा पे ा 

१.७४% ने जादा) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,६६,९३,७९२/-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. 
---------- 
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ठराव मांक – ७०८      वषय मांक – २५ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/४१९/२०१७ द.२०/०७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/६/२०१६-१७ अ वये  इ भागातील मोशी, च-
होली, दघी टा यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजुर पुर वणेकामी  (2016-17) मे.शुभम उ ोगाची 
िन वदा र कम .४१,८८,६६१/-(अ र  र. .ए केचाळ स लाख अ याऐंशी हजार सहाशे एकस  फ ) 
पे ा ६.४६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४१,१३,९७७/-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 – ७०९      वषय मांक – २६ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/४२०/२०१७ द.२०/०७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/८/२०१६-१७  अ वये  इ भागातील भोसर , 

इं ायणीनगर, पांजरपोळ टा यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजुर पुर वणेकामी (2016-17) मे.शुभम 
उ ोग यांची िन वदा र कम .२७,६६,०९७/- (अ र  र. .स ावीस लाख सहास  हजार स या नव 
फ ) पे ा ६.४६% कमी या दराने ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,१६,७७७/-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 – ७१०      वषय मांक – २७ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/३३३/२०१७ द.२०/०७/२०१७  
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटच े Dedicated Server 

वर Host करणेकामी लघु म िन वदाकार मे.टेक 9 स ह सेस, िचंचवड यांचे कडून न याने िन वदा  
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कायवाह  होईपयत काम क न घेतले असुन सदर वाढ व कामास येणारा खच र कम पये 3,52,083/- 

(अ र  र. .तीन लाख बाव न हजार याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७११      वषय मांक – २८ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयं क  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/१६४/२०१७ द.२०/०७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड मनपा माफत ायोिगक त वावर सांगवी मशानभुमी म ये CNG गॅसदाह नी 
बस वणेचे काम िन वदा .ENV/6/2012-13 अ वये म.ेजे ॲ ड जे हॉटमॅ स, है ाबाद यांचे माफत माच 
२०१५ म ये पूण करणेत आले. तथापी िन वदा काढणे या पूव पासून मनपा माफत दनांक 
१२/०९/२०१३ पासून वारंवार MNGL कडे CNG गॅसचा पुरवठा करणेसाठ  मागणी करणेत आली आहे 
परंतू सांगवी भागात CNG गॅस पाईपचे काम िन वदा कालावधीत MNGL कडून झाले नस याने 

कने शन उपल ध होऊ शकले नाह . स थतीत नुकतेच सांगवी भागात CNG गॅस पाईपालाईनचे 
काम पूण झालेले असून यांनी गॅस कने शन उपल ध क न दे याची तयार  दश वली असून 
यानुसार CNG गॅस पाईप कने शन करणेत येत आहे. तथापी माच २०१५ रोजी गॅस शवदाह नीचे 
काम पूण होऊनह  CNG गॅस पाईपलाईन उपल ध नस याने व यासाठ  अजूनह  कालावधी लागणार 

अस याने तयार गॅसदाह नी वापरा वना पडून राहू नये हणून िन वदा अट  शत म ये पयायी यव था 
हणून गॅसबँकची तरतुद अस याने सदर या LPGगॅसबँकचा वापर क न सदर या गॅसदाह नी या 

आव यक या चाच या घेऊन गॅसदाह नीचा वापर चालू करणेस मा.आयु  यांचेकड ल दनांक 
२५/०५/२०१५ चे मा य तावानुसार मा यता िमळालेली आहे. यानुसार गॅस दाह नीचा वापर चालू 
करणेत आलेला आहे. परंतू सदर या िन वदेम ये व यापूव या मा. थायी सिमती या ठरावाम ये 
CNG गॅस दाह नीचा उ लेख अस याने व गॅस दाह नीचे काम पूण झाले तर  CNG गॅस कने शन 
उपल ध न झा याने पयायी यव था हणून तोपयत LPG गॅसचा वापर क न गॅसदाह नी मा.आयु  
यांच ेमंजुर ने चाल वणेत येत असून स थतीत CNG गॅस कने शन उपल ध झा याने ठेकेदारामाफत 
कने शन घेऊन गॅस दाह नीचा वापर करणते येणार अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

मा.सभापती यांचे आदेशानुसार वषय .२८ या अनुषंगाने झालेली चचा सभावृ ांताम ये पुढ ल माणे  
समा व  करणेत येत आहे –  
 
मा.आशा धायगुडे-शडगे–मा.सभापती, मा.आयु  साहेब आ ण स मा.सभागृह, सांगवी मशानभुमीम ये 
CNG गॅसदाह नी बस व याचे ठरले होते. CNG व LPG असा घोळ होता. परंतू आप या िन वदा 
अट म ये CNG असेच होत.े मग आपण LPG वर का आलो. आ ापयत तो ठेकेदार LPG वापरत होता, 
मग या मनु यावर कोणती दंडा मक कारवाई केली. यावेळचे आयु , डॉ. ीकर परदेशी साहेब यांनी 
सु ा यां या फाईलम ये उ लेख केला होता क , जोपयत गॅस शवदाह नी CNG ने चालत नाह ,  
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तोपयत ती काया वत क  नय.े असा टपणी आदेश असतानासु ा आपण ती मशानभूमी ठेकेदाराला 
चालवायला का दली. काय कारणाने दली होती. मला आ ाच कळाले क , परदेशी साहेबांनी 
बोल यानंतर आयु  साहेबांनी ती शवदा हनी चालवायची परिमशन दली होती. कती म ह यांसाठ  
परिमशन दली होती. या वषयाची मा हती सांगावी.  
 

मा.कुलकण  (काय.अिभयंता, पयावरण वभाग) – मा.सभापती, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, 
जे हा टडर काढले होते यात उ लेख होता क , CNG गॅसदा हनी बसवण.े थायी सिमतीचा तसा 
ठराव होता. िन वदेतह  तसेच होते. िन वदा काढ यापूव पासून आपण MNGL यांना फॉलोअप केला 
होता क ,ितथे गॅस कने शन लागणार आहे. माच २०१५ म ये ती गॅसदा हनी बसवायचे काम पूण 
झाले तर  MNGL ची पाईपलाईन कंवा CNG गॅस उपल ध झाला नाह . यावेळ  परदेशी साहेबांनी 
यात जे िल हले होते क , ा यांसाठ  कंवा पेटसाठ  जे मेटर बसवले होते यावेळ  ितथे जो 
ॉ लेम झाला होता क , ितथे CNG उपल ध झाले नाह . यामुळे ती तशीच पडून होती. या उ ेशाने 

साहेबांनी यावेळ  ते िल हले होत.े ह  शवदा हनी अशीच पडून राहू नये, यासाठ  यावेळ  परदेशी 
साहेबांनी असे िलह ले होत.े यावर आ ह  िल हले होते, या पट युलर टडरम ये टमस ्  आ ण 
कं डश सम ये असे आहे क , गॅसदा हनीची ो हजन आहे. या गॅसदा हनीतले जे बनस आहेत, ते 
CNG/ LPG कंवा कुठ याह  गॅसवर चालणारे असे इंपोटड बनस आहेत. यात अशीच ो हजन आहे. 
यात गॅसदा हनी पूण झालीतर  ितथे गॅस कने शन उपल ध न झा यामुळे आपण ताव ठेवला 
होती क , आहे या गॅसवर LPG वर गॅसदा हनी चालवायची परिमशन ावी. यावेळ या आयु ांनी 
यास परवानगी दली. यांनी अशी अट घातली होती क , याची ायल या. आ ण ायल 
स सेसफूल झा यावर ती वापरायला हरकत नाह . ती पडून रहायची आव यकता नाह . आयु  
साहेबांनी वतः फॉलोअप केला होता क , याचे कने शन लवकर ा. याचे कने शन आ ा उपल ध 
होते आहे. 
 

मा.आशा धायगुडे-शडगे–मा.सभापती, आयु  साहेबांनी परिमशन दली. पण काह तर  कारण ठरले 
असेल क  वषभरात यावे.  
 
मा.कुलकण  (काय.अिभयंता, पयावरण वभाग) – मा.सभापती, CNG पे ा LPG महाग पडतो.  
 

मा.आशा धायगुडे-शडगे–मा.सभापती, तो कती फाय ात गेला कंवा तो महाग पडतो असा वषय 
अ जबात नाह .  
 
मा.कुलकण  (काय.अिभयंता, पयावरण वभाग) – मा.सभापती, CNG गॅसकने शन िमळेपयत वापरा 
असा उ लेख केला होता. CNG गॅसकने शन उपल ध होत नाह  तोपयत परिमशन दली होती.  
 

मा.सभापती – अट  शत त बदल झाला. मा.आयु  साहेब आपण सांगा.  
 

मा.आयु –स मा.सभापती महोदया, सदर गॅसदा हनी सु  झाली होती पण गॅस या पूरव याअभावाने 
ती चालू करता येत न हती. यावेळ  त कािलन स मा.आयु ांमाफत गॅसदा हनी चालू कर याचा 
वषय घे यात आला होता. सदर वषय अवलोकनाथ थायी सिमती समोर आणायचा रा हला होता 
हणून आ ा हा वषय मा. थायी सिमतीसमोर आणला आहे.  



 15
 
 

मा.सभापती – या या बलाचे पैसे कट करणार आहात का. मा.कुलकण  साहेब, आ ा साहेबांनी जे 
प ीकरण दले आहे, ते फाईलम ये ऑन रेकॉड लागले पा हजे. वषय मांक २८ मंजूर करणेत येत 

आहे. 
 

िनणय- त कािलन मा. थायी सिमती या ठरावा माणे CNG गॅसकने शन उपल ध झा यावर बीलाची 
अदायगी कर यात यावी, या अट वर मंजूर  दली होती. परंतु CNG गॅसकने शन  
जोड यापूव च बीलाची अदायगी कर यात आली. मा. थायी सिमतीची मा यता नसताना 
बीलाची अदायगी के याबाबत संबंिधतांवर काय कारवाई कर यात आली याचा तपशील 
मा. थायी सिमतीपुढे सादर करावा.  

----------- 
ठराव मांक – ७१२      वषय मांक – २९ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/६५३/२०१७ द.२१/०७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७१३      वषय मांक – ३० 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक–मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/७०१/१७ द.२१/०७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन (नागर ) जगजागृतीसाठ  होड ज 
८*८ चे ३० नग व नोट स बोड २x१.५ चे १०० नग या आकाराचे होड ज (छपाई क न लाकड  
े मसह) तयार क न लावणेकामी ा  कोटेशन मधील लघु म पुरवठाधारक मे.दशन डजीटल 

यांचेकडून कोटेशन मंजूर दराने र. .४४,६५०/- (अ र  र. .चौवेचाळ स हजार सहाशे प नास फ ) 
काम क न घेणेत आले अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७१४      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा. कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/७००/१७ द.२१/०७/२०१७  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

क े ीय काय े ातील व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन(नागर ) 
जनजागृती  करणेकामी व छतागहृासाठ  माग वलेले ट शट (कॉटन) पुर वणेकामी ४ ा  झाले या  
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कोटेशन पैक  मे.िशवसमथ ए टर ायजेस यांचे र. .३२४/- ती नग या नुसार १०० ट  शटसाठ  
र. .३२,४००/- हा सवात कमी दर अस याने यांचेकडून कोटेशन मंजूर दराने र. .३२४००/- पयत 
काम क न घेणेत आले अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७१५      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२५८/२०१७ द.२०/७/२०१७  
 मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .1/2017-18 मधील सन 2017-18 या वषाम ये  

मनपाचे वृ संवधन वभागासाठ  मोठ  रोपे खरेद  करणेकामी मे. यू गाडन गु स फाम ड नसर  
िन वदा र कम पये 19,50,000/- (अ र  र. .एकोणीस  लाख प नास हजार फ ) या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाजप कय दरापे ा (-6.10 ट के ने कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत 
आली असून सदर कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
तसेच मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागाची िन.नो. .१/२०१७-१८ नुसार ३००० वृ ारोपणाची मोठ  
रोपे खरेद  करणेस मा यता देणेत आली आहे. तथा प, चालू वषा या वृ ारोपणासाठ  या यित र  
आव यक असणार  रोपे िन वदा नो. .१/२०१७-१८ चे मंजूर दरानुसार खरेद  करणेस व याकामी 
येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७१६      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/५६/२०१७ द.२१/७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दर वष  माणे, िनगड  येथे सा ह य र  लोकशा हर 
अ णाभाऊ साठे जयंती महो सव द.१/८/२०१७ ते ५/८/२०१७ या कालावधीत आयो जत करणेत 
आला आहे. या अतंगत आयो जत काय मामधील या याते व कलाकारांचे मानधन, ब से, ले स 
बॅनर, मृतीिच हे, चहापान ना ा व भोजन यव था इ. कर ता थेट प तीने अंदाजे र. .१६,४०,५००/- 

(अ र  र. .सोळा लाख चाळ स हजार पाचशे फ ) इतका खच अथवा येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७१७      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/५३८/२०१७ द.२१/०७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/०१/२०१६-१७ मधील पंपर  
िचंचवड शहरातुन गोळा होणा-या हॉटेल वे ट पासुन पी.पी.पी. त वावर ल बायोगॅस क प उभारणे या 
कामासाठ  २० वष कालावधीक रता मे.नोबल ए सचज ए हायरमट सो युश स ा.िल. यांनी 
सुधा रत दरपृ थ:करणा ारे सव हॉटेलमधून ओला कचरा गोळा करणे, याचे Segregation क न Shredding 

करणे व याची पे ट बंद टँकर दारे लॅ टपयत वाहतुक क न याचे शा ो  प दतीने बायोगॅस तयार 
करणे या एक त कामासाठ  दलेला ित मे. टन र. .११२५/- िन वदा अट -शत  मधील ३.६.६ 
या कलमानुसार येक वष  ५% वाढ या दराने काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  व शत नुसार 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७१८     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २६/०७/२०१७    वभाग – अ े य कायालय पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ ेका/पापु/८/का व/१८/२०१७ द.२१/०७/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या सुधा रत अंदाजप कात सदर कामास 
र. .४५,००,०००/- (अ र  र कम पये पंचेचाळ स लाख फ  ) ला सुधा रत शास कय मा यता 
घेणेत आलेली आहे.  यामुळे सदर िन वदा मांक १८/२९-२०१४-१५ चे काम सुधा रत करावे 
लागणार आहे. िन वदा मांक १८/२९-२०१४-१५ या एकुण सुधा रत खच र. .३१,८९,२८५/- (वाढ व 
खच र. .१०,६३,०९५/- ला मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. यामुळे ‘अ’ े य 
कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा .१८/२९/२०१४-१५ या एकुण सुधा रत खच र कम 
पये ३१,८९,२८५/- (वाढ व खच र. .१०,६३,०९५/-) मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 
 
ठराव मांक – ७१९     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २६/०७/२०१७     
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.उ म कदळे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव.... 
 ऍ ट ह ह जन कूल ऑफ पेशल चाई ड, सांगवी, पुणे २७ ह  सं था मा.धमादाय आयु  
यांचेकड ल न दणीकृत सं था असुन सदर सं था गे या दोन वषापासून मितमंद मुलांना मानिसक 

या थर करणे क रता वेगवेगळे उप म राब वत आहे. यासाठ  यांना जागेची आव यकता 
अस याने नवी सांगवी येथील मनपा या बॅडिमंटन हॉल मधील एक खोली दरमहा .१०००/- या 
नाममा  शु कावर ११ म हने कालावधीसाठ  देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२०      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २६/०७/२०१७     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/३/का व/५४०/२०१७ द.२६/०७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा.महापौर यां या वापरात असलेले वाहन जुने झाले असलेने यां या वापराकर ता 
M/S.TOYOTO KIRLOSKAR MOTOR PVT LTD या कंपनीचे INNOVA CRYSTA या 
काराचे न वन वाहन ग हरम ट ई माकट दराने (GeM) िन वदा न माग वता, करारनामा न 

करता थेट प तीने खरेद  करणेकामी येणारे र. .१२,३९,०८३/- (अ र  र कम पये बारा लाख 
एकोणचाळ स हजार याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर वाहनास  
M/S.TOYOTO KIRLOSKAR MOTOR PVT LTD या उ पा दत कंपनीचे अिधकृत 
व े ते/दु तीधारक मे.शरयु टोयाटो/वाय.यम.मोटस भोसर  यांचेकडून जादा सु वधा 
बस वणेकामी िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने बसवुन घेणेकामी येणारे 
र. .२,०६,६०६/- (अ र  र कम पये दोन लाख सहा हजार सहाशे सहा फ ) चे खचास 
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 याचे जा हर केले. 
 
 

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

         पंपर  - ४११ ०१८                  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,             

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/५८/२०१७ 

दनांक - ०८/०८/२०१७   
                   
 

                                                                                           
नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८                     

 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


