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

कायप का मांक - १८ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–१९/०७/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१९/०७/२०१७ 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.हषल म छं  ढोरे 
७) मा.कुटे िनमला संजय 
८) मा.कोमल दपक मेवानी 
९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.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.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.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत-
सहा यक आयु ,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.घुबे,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, 
मा.गलबले,मा.घोडे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसल,ेमा.पाट ल-कायकार  
अिभयंता,मा.बहुरे- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार , 
मा.िशंपीं-नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े  

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

क न घेणेत आले –  
 
वषय मांक २२) ६ े य कायालयांतगत साफसफाई या कामासाठ  नेमले या ठेकेदारांकड ल 

कं ाट  कामगारां या भ व य िनवाहिनधीची तपासणी करणेबाबत... 
वषय मांक २३) उ ानाबाहेर ल सावजिनक शौचालय र  क न ई-टॉयलेट बस वणेबाबत – 

मा.कैलास बारणे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
वषय मांक २४) मनपाचे व.तानाजीराव िशतोळे सरकार उ ान देखभाल व संर ण 

कामाबाबत – मा.हषल ढोरे, मा.उ म कदळे यांचा ताव.... 
वषय मांक २५) मनपा या पॅनेलवर ल आ कटे ट नेमणेबाबत- मा.आशा धायगुडे-शडगे, 

मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव...    
----------- 

दनांक ०५/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक  १६) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
िनणय– १) महापािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळांमधील सु वधांबाबत –  

अ) थायी सिमतीने दलेले आदेश या अिधका-यांना मानायचे नाह त, यांनी सभागृहात 
बैठक स बसू नये.  

आ) मा.अित र  आयु  यांना थायी सिमतीचे कडक िनदश आहेत क , सांिगतले या 
गो ींचे पालन हाव.े टडर या अट -शत ना ध नच वकऑडर झा या पा हजेत, असे स  
िनदश आहेत. याचे पालन करताना चुक यास यास थायी सिमतीकडून माफ  दली 
जाणार नाह . जर कोण या अट -शत म ये बदल करणार असालतर, या स म 
सभागहृास याचे अिधकार अस यामुळे, याची मा हती थायी सिमतीला दे यात यावी. 
पर पर कोणतेह  िनणय घे यात येऊ नयेत. यामुळे आपले हणणे सभागृहापुढे 
मांडाव.े अट -शत सह त टडर िनघालेले असेलतर यातील अट -शत  लागू झा या 
पाह जेत.  

इ) अ,ब,क,ड,इ,फ असे भागिनहाय महापािलका शाळां या मु या यापकांना आज कंवा 
उ ा बैठक स बोलवावे. शु वारपयत सव मा हती अ यावत ठेवावी.  

२) िचखली येथे बांधले या शाळेबाबत – काम वेळेत पूण करावे,कामाचा दजा राखला 
जावा. याबाबतीत कोणतीह  तडजोड वचारात घेतली जाणार नाह . स मा.सद य कंुदन 
गायकवाड यांनी या काह  सूचना के या आहेत, यावर गांिभयाने अंमलबजावणी 
कर यात यावी.  

----------- 
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ठराव मांक – ६५९      वषय मांक – १ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५९०/२०१७ द.१/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१०/२/२०१६-१७ अ वये ान योती  
सा व ीबाई फुल ेउ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे.तावरे कं शन कंपनी या ठेकेदाराची  
िन वदा अंदाजप कय दरापे ा ३१.५९% कमी वकृत करणेत आली असुन तुतकामी   
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

िनणय- स मा.नगरसे वका अनुराधा गोफणे यांनी यांचे भागातील सखुबाई गवळ  उ ानाबाबत  
या सूचना के या आहेत, मा.मु य उ ान अिध क यांनी यावर कायवाह  करावी आ ण 
याची छायािच े स मा.नगरसे वका यांना हॉटस ्अपवर पाठवावीत.   

---------- 
ठराव मांक – ६६०      वषय मांक – २ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/१/का व/१६४४/२०१७ द.३/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मंुबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे सन 
२०१५-१६ या वषातील य  जमा खचाचे वा षक लेख ेतयार कर यात आले आहेत.  सदर 
वा षक ले यांनुसार य  जमा खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६१      वषय मांक – ३ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – डा बोिधनी व ालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . बो/१/का व/४१८/२०१७ द.७/७/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा बोिधनी व ालयातील लेखापर ण ड .ओ.सी. 
ं .१९६३ आ ेप ं .अ-०१ मधील ीम.जी.एच.जरांडे यांचे नेमणुक स व यांना देय असणारा 

दैिनक/ वास भ यास मा. थायी सिमती सभेची काय र मा यता घेणे आव यक आहे. 
यानुसार तावात नमुद माणे यांना अदा केले या दैिनक व वास भ यांस र कम 
.२४,४९३/- (अ र  र. .चोवीस हजार चारशे या नव फ )  सदर या र कमेस काय र 

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६६२      वषय मांक – ४ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – थाप य उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/उ ान/४९/२०१७ द.१०/७/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ ( .१ते८) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवून ि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 ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल 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 – ६६३      वषय मांक – ५ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – थाप य उ ान  
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था.उ/का व/३७५/२०१७ द.७/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपळे िनलख येथील आ. .३७४ येथील उ ान वकिसत कर यासाठ  स ह ण करणे, 
आराखडे तयार करणे व अंदाजप क तयार करणे इ कामे कर यासाठ  मे.िश पी आक टेक & 
लॅनस यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक कर यास व म.न.पा या आ कटे ट पॅनल या फ-

चर मळु मंजूर मा. थायी सिमती ठराव .११२६२ द.०५/१०/२००५ (Annexure-1) नुसार 
इं डयन कौ सील ऑफ आ कटेकचे  िनयमानुसार फ  अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६४      वषय मांक – ६ 
दनांक – १९/०७/२०१७     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/५०३/१७ द.१०/७/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/१/२०१६-१७ भाग .१९ रावेत येथील 
स.नं.७२,७३,७६ व ७७ मधील वकास आराख यातील १८ मी. ं द चे र ते व इतर ठकाणचे 
र ते वकिसत करणेकामी M/s.ANANT BALKRUSHNA BAHIRAT िन.र. .२३,३४,२६७/- 
(अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा १५.५१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,७०,८३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केल ेअस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६५      वषय मांक – ७ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५०२/१७ द.१०/७/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/७/२०१६-१७ भाग .१९ रावेत येथील 
स.नं.१३२ ते १०२ मधील वकास आराख यातील १८ मी. ं द चा र ता व इतर ठकाणचे र ते 
वकिसत करणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .२३,३४,२६६/-(अ र  र. .तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा २६.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१८,११,२७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 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 आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६६      वषय मांक – ८ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५०१/१७ द.१०/७/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/९/२०१६-१७ भाग .१९ रावेत येथील 
स.नं.१३९ ते १०५ पयतचा वकास आराख यातील १८ मी. ं द चा र ता व इतर ठकाणचे र ते 
वकिसत करणेकामी M/s.ANANT BALKRUSHNA BAHIRAT िन.र. .२३,३४,२६५/-
(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे पास  फ ) पे ा २६.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१८,११,२७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
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 आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६७      वषय मांक – ९ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/३६६/२०१७ द.४/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/७/२०१६-१७  अ वये  से टर .२३ 
िनगड  येथील जलशु करण क ातील ट पा .३ या फ टर बे स साठ  छताची उभारणी 
करणे व तदनुषंिगक कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .३७,५७,७८५/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख स ाव न हजार सातशे पं याऐंशी फ ) पे ा १०.००% कमी दराने 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३५,५१,१०६/- 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 – ६६८      वषय मांक – १० 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/३६९/२०१७ द.७/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/३/२०१६-१७  अ वये से टर .२३ िनगड  
येथील जलशु करण क ातील  ट पा .१,२,३ व ४ ची करकोळ देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी  मे. युिनक ेडस िन वदा र कम .७०,२५,४१०/- (अ र  र. .स र लाख पंचवीस 
हजार चारशे दहा फ ) पे ा १७.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६०,५१,८२८/-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 – ६६९      वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१९९/१७ द.७/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/106/2016-17 अ वये वॉड . ४७ 
काळेवाड  योितबा नगर प रसर येथील  जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे 
करणेकामी   M/s.P.V.Deshmukh िन.र. .२९,९९,९९७/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख, 
न या णव हजार, नऊशे स या णव फ ) पे ा 10.03% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .२८,३४,०५२/- 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 – ६७०      वषय मांक – १२ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/२५५/२०१७ द.११/७/२०१७ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .२२/२०१६-१७ मधील अ. .३ 
अ वये मनपा मु य शासक य इमारतीमधील दुर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट . राऊटर यं णेचे 
कामकाज करणेकामी मे.पासन टे नोलॉ जस िन.र. .६,९३,९९८/- (अ र  र. .सहा लाख 
या नव हजार नऊशे अ या नव फ ) दर ५.५०% कमी या  ठेकेदारा बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७१      वषय मांक – १३ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/३८३/२०१७ द.१२/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/१३/२०१६-१७  अ वये  जल े  .ड/१५ 
अंतगत पंपर  वाघेरे पर सरातील वतरण यव थेअंतगत गु व वा हनीवर ल थेट पाणीपुरवठा 
बंद क न उंच टाक माफत पाणीपुरवठा करणेकामी देवधर हॉ. समोर ल कै.अनुसयाबाई वाघेरे 
ा. शाळे या पर सरात नवीन उंच टाक  बांधणेकामी मे. मंगलदास इ ाटेक ा. िल. िन वदा 

र कम .१,४५,०४,४१३/- (अ र  र. .एक कोट  पंचेचाळ स लाख चार हजार चारशे तेरा फ )  
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पे ा २१.००% जादा दराने (िन वदा वकृती यो य दरापे ा २.२७% ने कमी) या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१,७५,५०,३४०/- 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 – ६७२      वषय मांक – १४ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१५६/२०१७ द.१०/७/२०१७ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .24-2016/17 मधील अ. .04 अ वये 
सन 2016-17 कर ता क े य काय े ातील उ ानांतील व वध कारचे बोअरवेल व इतर 
पंपाचे देखभाल दु ती करणे कामी मे. व प इले.इं ज. िन.र. .९,९६,६३९/- (अ र  र. . नऊ 
लाख शहा नो  हजार सहाशे एकोणचाळ स फ ) पे ा २०.७०% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७३      वषय मांक – १५ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग-ब े ीय कायालय थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/ था/का वज/१२/२१७/२०१७ द.७/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

जु या तालेरा हॉ पीटलची इमारत पाडुन न वन इमारत बांधणे या क पासाठ  मे.शशी 
भू अँ ड असोिसएटस यांची सदर कामाचा पूव अनुभव ल ात घेता वा तु वशारद स लागार 

(Architect) व क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणुन नेमणुक करणेस व क प 
तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार 
िन वदापुण कामासाठ  लघु म न वदा दरा या २.००% व िन वदा प ात कामासाठ  लघु म 
िन वदा दराच े१.३५%(सव करांसह त) फ  अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय- १) पूल, क प करताना ते कती वष टकेल, याची वॉरंट , गॅरंट  कती वष आहे, ते कती 
वष टकणार आहे याचा उ लेख हा टडरम येच असावा. महापािलकेकडून केले जाणारे हे 
काम दजदारच असले पा हजे. याकडे शासनाने ल  देणे गरजेचे आहे.   
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२) जुने तालेरा हॉ पीटलशेजार  न याने उभारलेले सा व ीबाई फुले णालय या ठेकेदाराने 
बांधले आहे, याला ५३ लाख इतक  ए कलेशन कॉ ट दली आहे. या ठेकेदाराला दंड का 
लावला नाह . कामाची मुदत १८ म हने असताना य  कामाला ७/८ वष लागली आहेत. 
काम अधवट असताना हे हॉ पटल दोन वषापूव  महापािलकेकडे ह तांतर त केले गेले आहे. 
संपूण णालयात गळती होते आहे. गळतीमुळे ितथे िल ट दोन वेळा जळाली आहे. िल ट 
बंद ठेवावी लागली आहे. अ यंत िन कृ  दजाचे सा ह य वाप न ितथे बांधकाम केले गेले 
आहे. याने बांधकाम केले व याने देखरेख केली ह  सगळ च माणसे यास सरसकट 
जबाबदार आहेत. ितथे लेबर म, ओ.ट . म बांधलेली नाह . णालय अस यामुळे या 
बेिसक गो ींकडे काळजीपूवक ल  देणे गरजेचे होत.े शासनाने या णालयाबाबतीतली 
सव कारची तां क चौकशी सखोलपणे करावी आ ण एक म हना कालावधीम ये चरल 
ऑ डटसह तपशीलवार अहवाल थायी सिमतीपुढे सादर करावा.   

---------- 
ठराव मांक – ६७४      वषय मांक – १६ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग–ब े ीय कायालय थाप य 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/ था/का वज/१२/२१६/२०१७ द.७/७/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
िचंचवड आर ण मांक २२९ म ये अ यावत मशानभुमी वकसीत करणे या 

क पासाठ  मे.िश पी आ कटे स यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणेस व क प 
तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना  या कर ता मनपाचे चिलत दरानुसार 
िन वदापुण कामासाठ  लघु म न वदा दरा या २.००% फ  (सव करांसह त) अदायगी करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७५      वषय मांक – १७ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६१६/२०१७ द.७/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१०/३/२०१६-१७ अ वये भोसर  सहल 
क  उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे.तावरे कं शन कंपनी या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दराने  िन वदा र कम पये १,०७,१८,२५६/- (अ र  र. .एक कोट  सात लाख 
अठरा हजार दोनशे छप न फ ) वकृत करणेत आली असुन तुतकामी येणा-या खचास  
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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िनणय- १) महापािलकेतील उ ानां या देखभालीकर ता थाप य वभाग वतं पणे काम करतो आहे.  
याच माणे महापािलकेची णालये,इ पीतळे,ओ.पी.ड . यांची सं या बर च अस यामुळे 
तसेच महापािलके या ाथिमक/मा यिमक शाळा यां या देखभाल दु ती करणेक रता 
थाप य वभागाकडून वेगळा व वतं  कमचार  वग िनयु  कर यात यावा. याक रताच 

काम करेल अशी एक टम शासनाने तयार क न ावी. 
२) एमआयड सी भागातील सव ख डे बुजवावेत. काळेवाड तील सबवे, बगबाजार समोर ल 
सबव,े फुगेवाड  मेगामाट समोर ल सबवे हे तीनह  अंडरपास/सबवे लोकांना ये याजा यासाठ  
केले आहेत. तेथे खूप घाण आहे, लाईटचे दव ेकाढले आहेत. ितथे मा.शहर अिभयंता यांनी 
जातीने ल  घालून हे सब-वे लोकांना ये याजा या यो य करावेत. िभंतीचंी रंगरंगोट  क न 
यावी. शहरात काह  ठकाणी र यावर ल दवे झाडांम ये लप यामुळे र यावर पुरेसा 
उजेड पडत नाह , अशा ठकाणी या झाडांची छाटणी कर यात यावी.  

---------- 
ठराव मांक – ६७६     वषय मांक – १८ 
दनांक – १९/०७/२०१७    वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.वै क य अिध क यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२८९/२०१७ द.१२/७/२०१७ 

 मा.वै क य अिध क यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृती णालया या PW/NICU वभागाने मागणी केलेनुसार यांचे 

वभागातील झील कंपनीचे वॉमर व फोटोथेरेपी मशीनची दु ती तातड ने करणेकामी 
बायोमॆड कल इं जिनयर यांनी मागणी केलेले सा ह य खरेद  करणेकामी झील कंपनीचे अिधकृत 
वतरक मे.कोठार  मेड कल, पंपर  यांनी सादर केलेले दरप क वकृत करणेत आलेले आहे. 
यानुसार झील कंपनीचे वॉमर व फोटोथेरेपी मशीनची दु ती तातड ने होणेकामी आव यक 

पाटस झील कंपनीच े अिधकृत वतरक मे.कोठार  मेड कल, पंपर  यांचे कडून िन वदा न 
मागवता, करारनामा न करता, थॆट प दतीने खरेद  करणॆकामी यांना एकूण र. .३,३०,५९०/- 
(अ र  र. .तीन लाख तीस हजार पाचशे न वद फ ) (सव करांस हत) चा पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७७      वषय मांक – १९ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/५१३/२०१७ द.११/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा साव क िन डणुक २०१७ चे िनवडणुक कामकाजा कर ता नेमणुक केले या 
व वध क  मुख व िनवडणुक िनणय अिधकार , मा.आयु  सो व मा.सहा आयु  िनवडणुक 
यांनी वेळोवेळ  आव यकते नुसार दले या सुचने माणे िनवडणुक कामकाजाकर ता नेमणुक 
केले या  उप थीत सव  सबंधीत अिधकार  व कमचार , पोलीस अिधकार  कमचार , रा य  
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राखीव पोलीस दल, होमगाड, अ नशमक दल, वै क य पथक, आरो य, सुर ा, पाणीपुरवठा 
व ुत, उ ान वभागाचे कमचार , कार व बस चालक इ. टाफ कमचार  यांना आव यकते 
नुसार चहा, ना ा, मया दत  व अमयाद त जेवन  पुर वणेकामी दे यात आले या वाढ व पुरवठा 
आदेश व उपरो  व तु थतीनुसार एकूण र.र.२२,०६,२०४/- इतका वाढ व खच आलेला आहे. 
तर  महापािलका अिधिनयमाचे कलम ६७ (३) नुसार सदरच े य  झाले या वाढ व 
र. .२२,०६,२०४/- (अ र  र. .बावीस लाख सहा हजार दोनशे चार फ ) चे खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७८      वषय मांक – २० 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/३२३/२०१७  
द.१४/७/२०१७ 

 मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव कार या िन वदा ऑनलाईन प दतीने 

वकारणेत येतात. याकर ता ई-िन वदा णाली काया वीत करणेत आलेली आहे. या 
णालीम ये िन वदाकाराकडून बयाणा र कम वकारणेचे सु वधा तयार करणेत आलेली आहे. 

या णालीम ये ा  र कमेचा परतावा परत करणेची ऑनलाईन सु वधा तसेच PSD चे Auto 
Calculation (based on rates quoted by Vendor) ची सु वधा कोटेशन नोट स अ वये 
ा  लघु म दरप क धारक मे. ो बट  सॉ ट ा. िल. यांचे कडून करारनामा न करता 

कामकाज क न घेणेकामी येणा-या र कम पये १,९६,०००/- (अ र  र. .एक लाख शहा णव 
हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७९      वषय मांक – २१ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/३२२/२०१७ द.१४/०७/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत ऑनलाईन िस ट म ारे होणा-
या कामकाजाची इ यंभूत माह ती मनपा ह तील नागर कांना मनपा कायालयात न येता यांचे 
मोबाईलवर देता येणेसाठ  िन वदा सुचना मांक १८/२०१६-२०१७ मधील लघु म िन वदाकार 
मे.टेक ९ स ह सेस, िचंचवड यांच ेकडुन १ कोट  एस.एम.एस पॅक खरेद कामी येणा-या र कम 
पये १६,२०,०००/- (अ र  र. .सोळा लाख वीस हजार फ ) चे खचास 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 – ६८०      वषय मांक – २२ 
दनांक – १९/०७/२०१७     वभाग – कामगार क याण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काक/३/का व/२१९/२०१७ द.१८/०७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 सव ६ े य कायालयांम ये कायरत असले या एकुण ६८ साफसफाई ठेकेदारांकड ल कं ाट  
कामगारां या नावांिनशी तपासणी क न व रत अहवाल सादर कर यासाठ  मुत  क स टंसी, 
वा हेकरवाड , िचंचवड, पुणे यांची करारनामा न करता थेट प तीने नेमणुक कर यास तसेच मुत  
क स टंसी,वा हेकरवाड ,िचंचवड,पुणे यांनी मागणी केलेले तपासणी शु क र कम पये १,५०,०००/- 
(अ र  र कम पये एक लाख प नास हजार फ ) हे कामगार क याण वभागाकड ल “सां कृतीक 
काय म” या लेखािशषातून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ६८१      वषय मांक – २३ 
दनांक – १९/०७/२०१७      
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  
संदभ:- मा.कैलास बारणे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भोसर , भाग .५ मधील कै.सखुबाई गबाजी 
गवळ  उ ाना या बाहेर सावजिनक शौचालयाचे काम चालू आहे. या शौचालयामुळे या प रसरात 
दूगधी पस न घाणीचे सा ा य होऊ शकते हणून यास थािनक नागर कांचा वरोध आहे. तर  
या ठकाणचे सावजिनक शौचालय र  क न तेथे ई-टॉयलेट बस व यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – आळंद  मु य र यावर ई-टॉयलेट बसवावेत.  
---------- 

ठराव मांक – ६८२      वषय मांक – २४ 
दनांक – १९/०७/२०१७      
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.उ म कदळे  
संदभ:- मा.हषल ढोरे, मा.उ म कदळे यांचा ताव.... 
 मनपाचे व.तानाजीराव िशतोळे सरकार उ ान, सांगवी या उ ान देखभाल व संर ण 
कामाची स याची मुदत संपलेली आहे. सदर कामाची िन वदा यापुव च दोन वेळा तावीत केलेली 
असताना ितसाद िमळत नसलेने पुढ ल कालावधीसाठ  उ ान देखभाल व संर णाचे कामकाज 
सांगवी येथील थािनक सं था मे.ई र  इंटर ायजेस यांना र. .९७,०३९/- ित महा या दराने २ 
वष कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणा-या य  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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िनणय – सदर वषयास िन वदा या पूण होईपयत मा यता देणेत येत आहे.  

---------- 
ठराव मांक – ६८३      वषय मांक – २५ 
दनांक – १९/०७/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे , मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव.... 
 ी.साळवे अ जत हे मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर आहेत. यांनी अिभयां क  टोअर 
वकसीत करणे, खेळाचे मैदान व शाळा वकिसत करणे या िनयोजन कामास सहमती दश वली 
आहे. तर , ी.अ जत साळवे यांची मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक कर यास व यांना 
आ कटे ट वषयी कामे व इं टर यर डझायिनंगची कामे दे यास व याकामी होणार  फ  आ कटे ट 
कौ सलचे िनयमानुसार व मनपा ठरवेल या माणे अदा करणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

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/५७/२०१७ 

दनांक - २९/०७/२०१७   
                                                

                                            
    नगरसिचव   

                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११ ०१८                     

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


