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

कायप का मांक – ३३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०१/११/२०१७               वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०१/११/२०१७ 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.कोमल दपक मेवानी 
४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
५) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
७) मा.मोरे र महादू भ डव े
८) मा.अिमत राज  गावडे  

यािशवाय मा.महेशकुमार डोईफोडे-सहा.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.तुप–ेसहशहर अिभयंता,मा.आ ीकर, मा.बोदडे, मा.लोणकर, मा.खोराटे, 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.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान 
अिधकार ,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.थोरात,मा.कुलकण ,मा.बरशे ट ,मा.कांबळे,मा.ओंभासे, 
मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.भोसले,मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े  

------------- 
ठराव मांक – १२१२      वषय मांक – १ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२७३/१७ द.१६/१०/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२/१६-१७ भाग .६ मोशी बो-हाडेवाड  

येथील जुनी शाळा पाडून न वन शाळा इमारत बांधणे कामी (प ाशेड) मे.के.पी.क शन 
िन.र. .२९,९४,०५९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चौ-या नव हजार एकोणसाठ फ ) पे ा 
१५.९३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२५,१७,१०५/- पयत काम क न  
घेणेसाठ  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२१३      वषय मांक – २ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१८२/२०१७ द.२३/१०/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०९.१०.२०१७  ते  द.१५.१०.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१८२/२०१७ द.२३.१०.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१४      वषय मांक – ३ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.वशैाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५६०/१७ द.१७/१०/२०१७ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१६/२०१७-१८ अ वये भाग .१६ म ये 

पे ह ंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.M.J.Construction िन.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार 
सातशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा १५.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१६,५४,९०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत 
केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१५      वषय मांक – ४ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ –मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५५९/१७ द.१७/१०/२०१७ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३७/२०१७-१८ अ वये भाग .१५ 

अंतगत मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.M.J.Construction 
िन.र. .१९,५९,५६७/- (अ र  र. .एकोणीस लाख एकोणसाठ हजार पाचशे सदुस  फ ) पे ा 
१५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,५५,८३४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२१६      वषय मांक – ५ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– थाप य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ –मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२८२/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४७/१७-१८ अ वये भाग .३२ 

सँड वक कॉलनी (नवीन . .५) म ये उवर त भागात करकोळ दु ती व देखभालीची कामे 
करणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायजेस, मनोज ए नानकाणी िन.र. .१४,९९,९१६/- (अ र  र. . चौदा 
लाख न या णव 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 – १२१७      वषय मांक – ६ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/९४५/१७ द.१८/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/२०१७-१८ अ वये   उ ानात 

पाणीपुरवठा करणे कामी जु या बोअरवेल दु त करणे व आव यकते नुसार  नवीन बोअरवेल 
घेणे बाबत जीवनधारा युबवेल  कंपनी  या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा         
(िन वदा र. .१४,९९,६३५/-) पे ा २.००% ट के जा त दराने (र. .१५,२९,६२८/-)  वकृत 
करणेत आली असुन कामाचा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१८      वषय मांक – ७ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक– मा.कोमल मेवानी  
संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/२९२३/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे कै.मा ती िभकु कापसे उ ान िन.नो. .११/१२/१२-१३ 

यास मुदत संपले या द.१५/०५/२०१७ पासुन ते द.३१/१२/२०१७ पयत मे.भगवती 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण 

र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२१९      वषय मांक – ८ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९२४/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे धमवीर संभाजी महाराज उ ान िन.नो. . ७/१८/२०१३-

१४ यास मुदत संपले या द.१५/०५/२०१७ पासुन ते द.३१/१२/२०१७ पयत म.ेिशवमु ा 
वयं.सेवा सह.सं था यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण र. .१,८०,०००/- 

(अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १२२०      वषय मांक – ९ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९२५/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे िनगड  मशानभुिम व अ णाभाऊ साठेनगर उ ान 

िन.नो. .११/१२/१२-१३ यास मुदत संपले या द.१५/०५/२०१७ पासुन ते द.३१/१२/२०१७ 

पयत म.ेजनसेवा वयं.सेवा सह.सं था यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण 
र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२२१      वषय मांक – १० 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९२६/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे ल मीबाई बारणे उ ान िन.नो. .७/१६/२०१३-१४ यास 

मुदत संपले या द.३१/०८/२०१७ पासुन ते द.३१/१२/२०१७ पयत मे.जी.बी. इंटर ायझेस 
यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण र. .६०,०००/- (अ र  र. .साठ हजार फ )  
होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२२२      वषय मांक – ११ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९२७/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे इं दरा गांधी उ ान िन.नो. . ७/५/२०१३-१४ यास मुदत 

संपले या द.१५/०५/२०१७ पासुन ते द.३१/१२/२०१७ पयत म.ेराजमाता अ ह यादेवी होळकर 
सेवा सह. सं था यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण र. .६०,०००/- (अ र  
र. .साठ हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२३      वषय मांक – १२ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९२८/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाच ेशंकर मं दर उ ान िन.नो. . ७/४/२०१३-१४ यास मुदत 

संपले या द.३१/०८/२०१७ पासुन ते द.३१/१२/२०१७ पयत म.े दवंगत महापौर मधुकर 
पवळे वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण 
र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२२४      वषय मांक – १३ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९२९/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे आ णाभाऊ साठे व बजाज ऑटो कारंजे उ ान िन.नो. 

.७/३/२०१३-१४ यास मुदत संपले या द.३१/०८/२०१७ पासुन ते द.३१/१२/२०१७ पयत 
मे. दवंगत महापौर मधुकर पवळे वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मुदतवाढ देणेस व 
या कालावधीतील एकुण र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार फ ) होणा-या य  खचास  
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 



 6
 
ठराव मांक – १२२५      वषय मांक – १४ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९३०/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे साईकृ ण उ ान िन.नो. .११/४/२०१२-१३ यास मुदत 

संपले या द.१५/०७/२०१६ पासुन ते द.१५/०५/२०१७ पयत मे.अ जत वयंरोजगार सेवा सह. 
सं था मया. यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण र. .३,३७,०००/- (अ र  र. . 
तीन लाख सदतीस हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२६      वषय मांक – १५ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९३१/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे संत सावतामाळ  उ ान (वाकड) िन.नो. . ११/११/२०१२-

१३ यास मुदत संपले या द.१५/०७/२०१६ पासुन ते द.३०/०४/२०१७ पयत म.ेअ जत 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण 

र. .२,८०,०००/-(अ र  र. .दोन लाख ऐंशी हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२७      वषय मांक – १६ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९३२/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे कै.शंकर शे ट  उ ान िन.नो. .११/०१/२०१२-१३ यास 

मुदत संपले या द.१५/०७/२०१६ पासुन ते द.११/०५/२०१७ पयत म.ेअ जत वयंरोजगार 
सेवा सह. सं था मया. यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण र. .३,३५,०००/- 
(अ र  र. .तीन लाख प तीस हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२२८      वषय मांक – १७ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९३३/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल मनपाचे व ठल रखुमाई उ ान िन.नो. .११/०२/२०१२-१३ यास 

मुदत संपले या द. १५/१२/२०१६ पासुन ते द.१०/०५/२०१७ पयत मे.अ जत वयंरोजगार 
सेवा सह. सं था मया. यांना मुदतवाढ देणेस व या कालावधीतील एकुण र. .५०,०००/- 
(अ र  र. .प नास हजार फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२९      वषय मांक – १८ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– उ ान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१९३४/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
उ ान वभागाकड ल पुणे-मंुबई हमर ता सुशोिभकरण िनगड  ते दापोड  िन.नो. . 

१/१/१७-१८ यास द.३१/१/२०१८ पयत म.े ब. ह .जी. इंड या ली. मी यांना मुदतवाढ देणेस व 
या कालावधीतील एकुण र. .६,४०,५६८/- (अ र  र. .सहा लाख चाळ स हजार पाचशे अडूस  
फ ) होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३०      वषय मांक – १९ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– लेखा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/९५०१/२०१७ द.२५/१०/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
कायकार  अिभयंता, थाप य उ ान, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी . था 

/ड/का व/४४२/२०१७ द.३/८/२०१७ अ वये ज हा वा षक िनयोजनासाठ  सन २०१६-१७ या 
वषाकर ता मनपास र. .३५ लाख िनधी ा  झालेला आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०१ अ वये मा. थायी सिमती माफत  मा.महापािलका सभे या मंजूर ने सन 
२०१७-१८ या मूळ अंदाजप कात जमा बाजूस र. .३५ लाख व उ ान वभागाकड ल गुलाब 
पु प उ ानाजवळ मोक या जागेवर ाणी संगोपण क  उभारणे पान .३८९ अनु. .२२७ या 
कामा या तरतुद त वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात  
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२३१     वषय मांक – २० 
दनांक – १/११/२०१७     वभाग–पाणीपुरवठा,ब े ीय कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/ब ेका/टे. .६४५५/६६६/२०१७  
द.२६/१०/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ताथवडे गावा या पाणीपुरवठा योजने अंतगत ताथवडे गावात पाणीपुरवठा वतरण 

निलका पुर वणे व टाकणेचे काम JNNURM अंतगत गतीत आहे. सदर कामांतगत भारतीय 
रा ीय राजमाग ािधकरण यां या अख या रतील Ch.856.00 ते 858.80 Km. म ये स हस 
रोड या कडेने पुनावळे ह पासून ताथवडे येथील जंजर हॉटेलपयत महामागा या दो ह  बाजूने 
पाईपलाईन टाकणेचे काम ता वत आहे. सदर कामांतगत सदर ठकाणी पाईपलाईन टाकणेचे 
काम चालु असतांना भारतीय रा ीय राजमाग ािधकरण यांनी हरकत घेतली व परवानगी 
घेवूनच काम सु  करणेबाबत कळ वल.े पुनावळे ह पासून जंजर हॉटेल पयतची एकूण लांबी 
एका बाजूने २८०० र. मी. एवढ  आहे. महामागा या दो ह  बाजू वचारात घेता एकूण लांबी 
५६०० र.मी. एवढ  होत आहे. एव या लांबीची पाईपलाईन टाकणेसाठ  व ताथवडे 
अंडरपासजवळ हायवे ॉिसंगसाठ  भारतीय रा ीय राजमाग ािधकरण यां याकडे 
परवानगीकामी पाणीपुरवठा वभागामाफत पाठपुरावा चालु होता. यानुसार भारतीय रा ीय 
राजमाग ािधकरण यांनी द.२५/०६/२०१७ रोजी या प ा वये र. .१,१७,२०,२१०/- एवढे 
परवाना शु क (License Fee) भरणेबाबत कळ वले होते. परंतु पाणीपुरवठा वभागाने पुन ः 
गणन के यानंतर सदरचे परवाना शु क (License Fee) र. .६०,००,४६९/- एवढे येत 
असलेबाबत द.२५/०९/२०१७ रोजी या प ा वये भारतीय रा ीय राजमाग ािधकरण यांना 
कळ वले. याअनुषंगाने भारतीय रा ीय राजमाग ािधकरण यांनी यांचेकड ल प  
.NHAI/PIU/PUNE/P-S-6 Laning/NOC/2017/4779, द.07/10/2017 (इकड ल ा  
द.१०/१०/२०१७) अ वये र. .६०,००,४६९/- एवढे परवाना शु क (License Fee) भरणेबाबत 
कळ वले आहे. भारतीय रा ीय राजमाग ािधकरण यांनी Government of India, Ministry 
of Road Transport & Highways यांचेकड ल द.२२/११/२०१६ रोजी या प रप कानुसार 
गणन क न र. .६०,००,४६९/- एवढे परवाना शु क (License Fee)  भरणेबाबत कळ वलेले 
आहे. सदर प रप काम ये परवाना शु क (License Fee) आकारणेबाबत खालील माणे सु  
वापरलेले आहे.    

License Fees (Rs/sq.m/month) = (Utilized NH land area X Prevailing Circle 
Rate of Land per unit area) / (10x12) 
 

                                                      = 2734.32 x 13300 / 10 x 12 
 
                                                      = 303054 
 

For 5 years = 303054 x 60    = 18183240 
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License fee for public utilities shall be 33% of the fee prescribed. 
 

                                                      = 18183240 x 33% 
 
                                                      = 6000469/-           

तर  भारतीय रा ीय राजमाग ािधकरण यांनी कळ वले माणे र. .६०,००,४६९/- 
(अ र  र कम पये साठ लाख चारशे एकोणस र फ ) एवढे परवाना शु क (License Fee) 

भरणे आव यक आहे. सदरची र कम अंदाजप कातील पान .६७१, अ. .१७ मधील 

JNNURM अंतगत लेखािशष ताथवडे पाणीपुरवठा मधुन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३२      वषय मांक – २१ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/०६/का व/८४१/२०१७ द.२५/१०/२०१७ 

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

राब व यात येणा-या इतर क याणकार  योजना अंतगत  मनपा े ात वा त य  असून पंपर  
िचंचवड महापािलकेची व ालये वगळता इतर कोण याह  व ालयात िश ण घेत असले या 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह बाहेर ल शाळेत िश ण घेत असले या  इ.१० वी  
व १२ वी मधील ८०% पे ा जा त गुण संपादन केले या मनपा ह तील तावात नमूद माणे 
3602 पा   व ा याना लाभ देणेकामी र कम पये 4,41,05,000/- (अ र  र. .चार कोट  
ए केचाळ स लाख पाच हजार फ ) चे खचास व अपा  अजातील कागदप ां या पुततेनंतर 
पा  ठरणारे अजदार व ा याना द. 31/3/2018 अखेर लाभ देणेस व याकामी येणा-या 

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

---------- 
ठराव मांक – १२३३      वषय मांक – २२ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५ब/का व/६७/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
 क े ीय कायालया या काय े ात ता परु या व पात ५० नग पोटबल टॉयलेट 

पुर वणे बाबत तावात नमूद माणे कोटेशन  ०१/२०१७/२०१८ साठ  ४ ा  झाले या 
कोटेशन पैक  मे. बी.एस.एम. इंटर ायजेस यांचे दर सवात कमी हणजे र. . ३,०००/- ती 
सीट ती म हना असा कमी आहे. सदर दर हे अंदाजप क य दराशी तुलना करता कमी 
अस याने मा. े ीय अिधकार  यांनी वकृत केला होता. तथापी  मे. बी.एस.एम. इंटर ायजेस 
यांनी द. २९/७/२०१७ चे प ानुसार पोटबल टॉयलेट पुर वणे बाबत असमथता दश वलेने म.े  
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भुटानी इंटरनँशनल ा.िल. 2nd Lowest वचारणा केली असता यांनी सादर केलेले दर         
र. .३०५०/- ित सीट ित म हना या दरा म ये कामकाज करणेस तयार अस याने व 
कामाची िनकड व आव यकता वचारात घेता मे. भुटानी इंटरनँशनल ा.िल यांना तातड ची बाब 

हणुन मा. े ीय अिधकार  यांनी द. २८/७/२०१७ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. 
यानुसार  मे. भुटानी इंटरनँशनल ा.िल यांचेकडुन 2nd Lowest कोटेशन मंजुर दराने 

र. .३,०५०/- ती सीट ती म हना एकुण र. .१,५२,५००/- (अ र  र. .एक लाख बाव न 
हजार पाचशे फ ) द. ४/८/२०१७ ते ३/९/२०१७ या कालावधीसाठ  पोटबल टॉयलेटचे काम 
क न घे यात आले असुन यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३४      वषय मांक – २३ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– क े ीय कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५ब/का व/६८१/२०१७ द.१३/१०/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
 क े ीय कायालया या काय े ात ता पुर या व पात ६५ नग पोटबल टॉयलेट 

पुर वणे बाबत तावात नमूद माणे कोटेशन . ०१/२०१७/२०१८ साठ  ४ ा  झाले या 
कोटेशन पैक  मे. बी.एस.एम. इंटर ायजेस यांचे दर सवात कमी हणजे र. . ३,०००/- ती 
सीट ती म हना असा कमी आहे. सदर दर हे अंदाजप क य दराशी तुलना करता कमी 
अस याने मा. े ीय अिधकार  यांनी वकृत केला होता. तथापी  मे. बी.एस.एम. इंटर ायजेस 
यांनी द.२९/७/२०१७ चे प ानुसार पोटबल टॉयलेट पुर वणे बाबत असमथता दश वलेने 
मे.भुटानी इंटरनँशनल ा.िल. 2nd Lowest वचारणा केली असता यांनी सादर केलेले दर 
र. .३०५०/- ती सीट ती म हना या दराम ये कामकाज करणेस तयार अस याने व 
कामाची िनकड व आव यकता वचारात घेता मे. भुटानी इंटरनँशनल ा.िल यांना तातड ची बाब 

हणुन मा. े ीय अिधकार  यांनी द.२८/७/२०१७ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. 
यानुसार  मे. भुटानी इंटरनँशनल ा.िल., यांचेकडुन 2nd Lowest कोटेशन मंजुर दराने 

र. .३,०५०/- ती सीट ती म हना एकुण र. .१,९८,२५०/- (अ र  र. . एक लाख 
आठ या नव हजार दोनशे प नास फ )  द.४/९/२०१७ ते ३/१०/२०१७ या कालावधीसाठ  
पोटबल टॉयलेटचे काम क न घे यात आले असुन यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२३५      वषय मांक – २४ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– थाप य उ ान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ –मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१२४/१७ द.२४/१०/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २४) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन ि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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३६     वषय मांक – २५ 
दनांक – १/११/२०१७     वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/१३६५/२०१७ द.१८/१०/१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
तावात नमूद माणे यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त 

मानधनावर ६ म ह याकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन लेखी प र ा घेवुन व वध पदे 
भरणेस व सदर पदाला अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न 
िमळा यास पुढ ल ६ म हने सदर पदे Walk in interview ने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३७      वषय मांक – २६ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ – मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/२३०/२०१७ द.२६/१०/२०१७ 

  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .16 -2017/18 मधील अ. . 01 

अ वये इ े य कायालयाअंतगत डांगणावर काश यव थेच े  नुतनीकरण करणेकामी 
(न वन . .3 ते 8) पाट 2 मनपाचे क े य व ुत कायालया या काय े ात होणा-या 
आंतररा ीय कु ती पधा व ज हा तर य डा पध या अनुषंगाने करावया या ता पुर या 
व ुत वषयक काश यव था व वनी ेपण यव था  व एल.ई.ड  न बस वणे कामी 
मे. मुत  मंडप पकर & इले क स, िन.र. .1867412/- (अ र  र. .अठरा लाख सदुस  
हजार चारशे बारा फ ) पे ा 1.8% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१२३८      वषय मांक – २७ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– मा हती व तं ान 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/२/का व/०१/२०१७ द.२६/१०/१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
माट िसट  या मह वाकां ी योजनेम ये शहरातील नाग रकांची व वध मा यमातुन 

अिभ ाय, मते, सुचना जाणुन घेऊन यो य ते अिभ ाय वचारात घेऊन यांचा Smart City 

Proposal  म ये समावेश क न घेणे आव यक होते.  यानुसार द. ११/०३/२०१७ ते 

१५/०३/२०१७ या कालावधीत जा हरात सार त करणेकामी ९४.३ रेड ओ वन यांना ३००० 
सेकंदासाठ  र. .९७,५००/- अिधक १५% सेवाकर र. . १४,६२५/-  असे एकुण र. . 
१,१२,१२५/- (अ र  र. . एक लाख बारा हजार एकशे पंचवीस फ ) बील मे.ने ट रेड ओ 
िलिमटेड, पुणे (९४.३ रेड ओ वन) यांना सदर खच मा हती व तं ान वभागा या ‘ माट 
िसट ’या लेखािशषातुन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३९      वषय मांक – २८ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– लेखा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक–मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९६२८/२०१७ द.२७/१०/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
कायकार  अिभयंता थाप य बीआरट एस वभाग यांनी दनांक २५/१०/२०१७ चे 

तावा वये सन २०१७-२०१८ चे अंदाजप कात तावात नमूद माणे काम मांक १ या 
कामाला तरतूद उपल ध नाह  असे कळ वले आहे. तथा प सदर या कामाला माहे ऑ टोबर-
२०१७ या मा.महापािलका सभेने उपसुचने ारे मंजूर  दलेली आहे. यामुळे सदर कामासाठ  
सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधून 
र. .२,००,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  फ ) चे भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४०      वषय मांक – २९ 
दनांक – १/११/२०१७      वभाग– लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९६२७/२०१७ द.२७/१०/२०१७ 

 २) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९७८२/२०१७ द.३१/१०/२०१७ 
वषय - थाप य बीआरट एस वभागा या तरतूद वग करणाबाबत... 
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उपरो  संदभ .२ अ वये, मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती 

मा य क न वषय .२९ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस 
परवानगी देणेत येत आहे. 

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

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/८१/२०१७ 

दनांक - ०२/११/२०१७    
                             

                                                      
                                                                       नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८ 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 


