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

कायप का मांक – ७३ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २५/०७/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२५/०७/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.मोरे र महादू  भ डवे 
३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे 

५. मा.गावडे राज  तानाजी 
६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

११. मा.खानोलकर ा महेश 

१२. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१३. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१४. मा.डोळस वकास ह र ं  

१५. मा.बारणे अचना तानाजी 
१६. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१) मा.गावडे - 

अित र  आयु  (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, 
मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - 
उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे – मु य लेखापाल, मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.पठाण – सह शहर 
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अिभयंता, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.खोत, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत - 
सहा यक आयु , मा.पवार – .कायदा स लागार, मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.मुंढे 
– .िश णािधकार (मा यिमक) मा.पाट ल – चाय, औ. .क., मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, 
मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.घोडे, मा.कांबळे, 
मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.पवार, मा.सुपेकर, 
मा.देशमुख - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप - कामगार 
क याण अिधकार , मा.दांगट – शा.अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.माने – 
पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------       
 
( पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने "ऑ फसर ऑफ द म थ" मा.लोणकर, 

.सहा. आयु  यांना घो षत केलेब ल मा. थायी सिमती या वतीने पु तक देणेत येवून यांचा 
स कार कर यात आला.)  

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

क न घेणेत आले –  
वषय .३५) जलशु द करण क  से. .२३ येथे ट पा .१ व २ पाणी शु द करण येसाठ    

आव यक असले या व प पॉली अ युिमिनयम लोराईड खरेद बाबत. 
वषय .३६)  वायरलेस लायस सबाबत. 
वषय .३७) मा.महापौर यां या इंदोर दौ-या या झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत – 

मा. वकास डोळस, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव 
वषय .३८) सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे वचार बोधन पवा या खचाबाबत– 

मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
वषय .३९)  ांतीवीर चापेकर रा ीय सं हालय भुमीपुजन समारंभा या खचाबाबत – मा. वलास 

म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
वषय .४०) मु य आरो य वै कय अिधकार  यांचे सव आिथक व ी-बीडचे अिधकार 

काढणेबाबत - मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
---------- 

 
 
 

 



3 
 

अ) दनांक ११/०७/२०१८, द.१८/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा  
        (कायप का मांक ७१) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे   
           मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) दनांक १८/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७२)  
            चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

क) मा.राज  गावडे - कायप का .७० द.०४/७/२०१८, द.११/७/२०१८ व 
द.१८/७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करतांना वषय .४ म ये वषय 
"द तर  दाखल कर यात येत आहे." हा मजकूर वगळून याऐवजी 
"मा.आयु  यांना सदर वषय मागे घे यास परवानगी दे यात येत आहे". 
अशी दु ती क न यानंतर "मा.आयु  यांनी सदरचा वषय तपासून 
फेरसादर करावा या माणे सिमती या िनदशासह" सभावृ ांत दु त क न 
मा यता देणेत यावी.   

 
मा.सभापती - कायप का .७० द.०४/७/२०१८, द.११/७/२०१८ व 
द.१८/७/२०१८ मधील वषय .४ म ये " वषय द तर  दाखल कर यात 
येत आहे". हा मजकूर वगळून याऐवजी "मा.आयु  यांना सदर वषय 
मागे घे यास परवानगी दे यात येत आहे." अशी द ु ती क न यानंतर 
"मा.आयु  यांनी सदरचा वषय तपासून फेरसादर करावा या माणे 
सिमती या िनदशासह" द.०४/०७/२०१८, द.११/७/२०१८ व 
द.१८/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .७०) चा सभावृ ांत 
दु तीसह कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 
ठराव मांक - २९६२      वषय मांक - ०१ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग – थाप य क मु यलय  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/क-मु य/१२७/२०१८ द.०७/०७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१/२०१८-१९ अ वये मौजे भोसर  

कासारवाड  येथील आर ण .१३ वकिसत करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .१२,६४,८०.९६४/- 

(अ र  र. .बारा कोट  चौस  लाख ऐंशी हजार नऊशे चौस  फ ) पे ा ६.७५%  जादा दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
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२.८९% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .१३,५०,१८,४२९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९६३      वषय मांक - ०२ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग – ड े य, जलिन:सारण 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ड ेका/जिन/का व/१४१/२०१८ द.०४/०७/२०१८ 

       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ड भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक   
              ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामास मुदतवाढ  
              िमळणेबाबत.  

मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल .ड े/जिन/drainage/१०४/२०१८ द. २५/७/२०१८ चे 
प ातील मा.सह शहर अिभयंता यांचे मागणीनुसार वषय .२ वर ल वषरप  मागे घेणेस यांना 

अनुमती देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २९६४      वषय मांक - ०३ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग– बांधकाम परवानगी व अनािधकृत  
                                                          बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलन 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .बीपी/०५/का व/२१५/२०१८ द.१०/०७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       पंपर  िचंचवड म.न.पा.काय े ातील र ता/फुटपाथ, मनपा या सावजिनक मोक या 
जागेवर ल अित मण काढणेकामी अ, ब, क, ड, ई, फ, ग व ह या े ीय कायालयातील अित मण 
वभाग िनर त क न बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलन 
वभाग थापन करणेत आले आहे. सदर अित मण वभागाचे वतीने अनािधकृत/ वनापरवाना 
हातगाडया/टप-यांवर एक ीत कारवाई मोह म राब व यात येते. कारवाईत ज  केलेले सा ह य 
व र ा या सूचनेनुसार नेह नगर गोडाऊन येथे एक ीत र या जमा करणेत येते. काह  
यावसाियकांनी हातगाडया/टप-या व ज  केलेले सा ह य परत िमळणेकामी अज या 
कायालयाकडे  ा  झालेले आहेत.   तथा प, सदर यावसाियक पु हा आप या मुळ जागेवर जावून 
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यवसाय कर याची श यता असून यामुळे वाहतुक स अडथळा िनमाण होत आहे. तसेच सदर 
शासक य शु क कारवाई या खचा या मानाने अं यत कमी आहे. सदर अित मण बाबत वारंवार 

नाग रकां या त ार  सारथी व आप या सरकार व लेखी अजा ारे येत आहेत. सबब सदर 
यावसियकांना यांच े सा ह य परत दे याचे दर सुधा रत करणे आव यक आहे. अित मण 
करणारे व द कारवाई करणेसाठ  मनपाचा येणारा खच पा ता  खालील माण े     
शासक य शु क वसूल करण ेआव यक आहे. 

अ. . 
शासक य शु क वसुलीबाबतचा तपिशल 

 कोण या गो ीकर ता वसुल करावायाचा 
   सुधा रत ता वत    
शासक य शु क पये तरतुद 

१ हातगाड ,पथार  यांचे र यावर ल अित मण ६४०० /-  महारा  ाितंक 

महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 

२३०,२३१ 
तसेच कलम 

४३८(२)(१) नुसार(३) 

२ टपर  थर फेर वाले यांचे अित मण  १२८००/-    हातगाड /टपर  इ. 

३ 

हातगाड /टपर  येथील करकोळ साधने/ वजनकाटा 
/मापे ज  केली अस यास ती सोड व याक रता 
शु क /आकार 

 २५०० /-  

४ 

महापािलका प रसरात फळ व / भाजीपाला/ िचकन 

व  व इतर यवसाय करणेसाठ  वाहनाचा वापर 
करणारे यावसाियक/ वाहनचालक यांचेकडुन शु क 
आकार  

३८४०० /-   

            तर  वर ल माणे शासक य शु क वसूल करणे या तावास मा यता देणचेी 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील परवानाधारक यावसाियकांना ता वत 
दरा या ५०% दराने प ह यावेळ  शु क आकार यात यावे. सदर परवानाधारक पु हा चुक या 
ठकाणी आढळ यास त वत दराने शास कय शु क आकारणेत यावे व परवाना नसले या 
यावसाियकांना ता वत दराने शु क आकारणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २९६५      वषय मांक - ०४ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग – नागर  सु वधा क  
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नासुक/०२/का व/२४७/२०१८ द.१०/०७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचार घेवून – 

       ितस-या ट याम ये खाजगी त वावर नागर  सु वधाक  चालक िनयु  करणेकामी ९५ 
अजदारांपैक  अंितम पा  ठरले या एकूण २५ अजदारांची नागर  सु वधा क  चालक हणून 
िनयु  करणेकामी महापािलका काय े ाम ये एकूण २९ भागांक रता नागर  सु वधा क  चालक 
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िनयु  करणेक रता अंितम पा  झाले या अजदारांना महानगरपािलका RFP मधील अट /शत  
नुसार ती सेवा र. .२०/- नग रकांकडून वकारणेत येवून यापैक  र. .५/- पािलकेस ा  
होणार आहे. तसेच िमळकतकर, पाणी प ट  इ. बीलासाठ  वकृत होणारे भरणा पावती ती 
पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत अदा करणेस थम ३ वष करारनामा क न खाजगी 
त वावर तावात नमूद माणे नागर  सु वधा क  चालक िनयु  करणेकामी मा यता देणते 
येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग .१८ हा दाट लेकसं या व े फळा 
नुसार वाढत असून पंपर  िचंचवड बस टेशन जवळ असेलने नोकरदार वग मो या माणात 
र हवासी आहे,  नागर  सु वधा क  ितसरा ट पा भाग .१८ म ये न वन नागर  सु वधा क ाची 
आव यकता एक असून थम कागदप ां या छाननी म ये ा  तीन अजदारांपैक  दोन अजदार 
१) ीम.सा रका र वं  कुलकण  २) ी.संभाजी ाने र शेडगे हे पा  ठरले होते. परंतु लॉटर  
प दती म ये ी.सभंाजी ाने र शेडगे हे अपा  ठरलेले आहेत. तथा प, सदर भागासाठ  तीन 
क  मंजूर असून प ह या व दुस-या ट याम ये दोन क  कायरत आहे. तर , स य थतीत 
नाग रकांचा वचार होऊन सदर भागाम ये चार क  आव यक आहे. सबब, भाग .१८ म ये 
लोकसं या व े ाचा वचार क न तीन क  ऐवजी चार क ांना मा यता देणेत येत आहे व 
अजदार ी.संभाजी ाने र शेडगे यांचा अज पा  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भाग .०७ हा दाट लेकसं या व े फळा नुसार वाढत असून सदर 
भागाम ये नोकरदार वग मो या माणात र हवासी आहे,  नागर  सु वधा क  ितसरा ट पा 
भाग .०७ म ये नवीन नागर  सु वधा क ाची आव यकता एक असून थम कागदप ां या 

छाननी म ये ा  तीन अजदारांपैक  दोन अजदार १) ी.अिनल बबन लांडगे २) ी.वैभव 
द ा य ता हरे हे पा  ठरले होते. परंतु बांधकाम वभागा या थळ पाहणी अहवालानुसार 
ी.अिनल बबन लांडगे यांचा अज अनिधकृत बांधकाम या कारणा तव अपा  ठरला आहे. तथा प, 

सदर भागासाठ  तीन क  मंजूर असून प ह या व द ुस-या ट याम ये दोन क  कायरत आहे. 
तर , स य थतीत नाग रकांचा वचार होऊन सदर भागाम ये चार क  आव यक आहे. सबब, 
भाग .०७ म ये लोकसं या व े ाचा वचार क न तीन क  ऐवजी चार क ांना मा यता 

देणेत येत आहे व अजदार ी.अिनल बबन लांडगे यांनी सादर केले या कागदप ांची पु  
तपासणी क न बांधकाम वभागाचा अिभ ाय घेऊन मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २९६६      वषय मांक - ०५ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/०६/का व/११७/२०१८ द.१६/०७/२०१८ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२५/०६/२०१८  ते द.०१/०७/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११७/२०१८ द.१६/०७/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९६७      वषय मांक - ०६ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वमुका/८/का व/३२१/२०१८ द.१६/०७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल B-2 िन.नो. .३३/१/२०१७-१८ मधील औंध रावेत 
र यावर ल साई चौक येथील पुलास बाधा करणार  अती उ चदाब (132KV)  वजवा हनी 
हल वणेकामी मे.क कण मेलॅबल इंडा स  (B-2) िन.र. .७,११,००,०००/- (अ र  र. .सात कोट  
अकरा लाख फ ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

ठराव मांक - २९६८      वषय मांक - ०७ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  थाप य ह मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/क-मु य/का व/१२८/२०१८ द.१६/०७/२०१८ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २९६९      वषय मांक - ०८ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.अित र  आयु  यांचे जा. . था/िन/ड-मु य/का व/१५०/२०१८ द.१६/०७/२०१८          
मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१००/१/२०१७-१८ अ वये भाग .४८ येथील 
वमल गाडन ते नढेनगर पयत या र याचे काँ ट करण करणेकामी मे.पी.सी.सी.इ ा. ा.िल. 
िन.र. .४,०१,३४,३४१/- (अ र  र. .चार कोट  एक लाख चौतीस हजार ितनशे ए केचाळ स फ ) 
पे ा ६.१% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा १३.४०% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .३,७६,८६,१४६/- 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 देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९७०      वषय मांक - ०९ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ –  मा.अित. आयु (१) यांचे जा. . था/िन/इ-मु य/१७३/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

        मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०५-३-२०१७-१८ अ वये भाग .७ येथील 
चो वसावाड  प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .७६,६५,५७४/- 
(अ र  र. .शहा र लाख पास  हजार पाचशे चौ-याह र फ ) पे ा २३.५१% कमी दराने ा  
झालेली अस याने, ा  िन वदा मंजूर दराने र. .५८,६३,३९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलम लागु अस यास,  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 देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २९७१      वषय मांक - १० 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.अित. आयु (१) यांचे जा. . था/िन/ब-मु य/३८९/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

        मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२२/५/२०१७-१८ अ वये . .१९ 
वा हेकरवाड  ेरण शाळा व िचंतामणी चौक प रसरात डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस 
िन.र. .६३,२०,११७/- (अ र  र. .ञेस  लाख वीस हजार एकशे सतरा फ ) पे ा १४.१५% कमी 
र. .५४.२५.८२०/- 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 देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९७२      वषय मांक - ११ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  इ े ीय, थाप य 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.अित. आयु (१) यांचे जा. .इ/ था/का व/२/६४३/२०१८ द.१६/०७/२०१८ 

        मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.०४/०६/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
मे.िश पी आ कटे टस ् अँ ड  लॅनस   यांनी  भाग .३ च-होली येथील मशानभमुी वकसीत 
करणे (ट पा २) कामाचे सादर करण केलेले आहे. सदर सादर करण समाधानकारक अस याने 
छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार 
हणुन  मे.िश पी आ कटे टस ् अँ ड लॅनस  यांची िनयु  करण ेआव यक आहे. सदर कामासाठ  

स लागार  हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणकप  तयार करण ेव 
िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख  करणे इ. िन वदा पुव (Pre tender) िन वदा प ात (Post 

Pretender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगपािलकेम ये व वध 
क पासाठ  स लागार हणुन मे. िश पी आ कटे टस ्अँ ड लॅनस यांची िनयु   केलेली आहे. 

मे. िश पी आ कटे टस ्  अँ ड  लॅनस  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे यश वी र या 
पुण केलेली आहे. व स या देखील चाल ुआहेत.  मे. िश पी आ कटे टस ्अँ ड लॅनस यांना र ते 
महामागाचे  स व तर क प तयार करणेचाह  अनुभव आहे. मनपा या थायी सिमती ठराव 
.२१३९ द.७/२/२०१८ अ वये  केले या Empanelment  म ये मे. िश पी आ कटे टस ् अँ ड 
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लॅनस यांचा समावेश आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता वषयां कत नमुद केले या कामासाठ  
मे. िश पी आ कटे टस ् अँ ड लॅनस  यांची स लागार हणुन नेमणुक कर याचा ताव तसेच 
िन वदा पुव (Pre tender)  व िन वदा प ात (Post tender) कामासाठ  क प यव थापन स लागार 
हणुन नेमणुक करणेस व मनपाचे चिलत दरानुसार  फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २९७३      वषय मांक - १२ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.सहा. आयु (भांडार) यांचे जा. .मभा/ं०४/का व/५२७/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

        मा.सहा. आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा गणवेश देय कमचा-यांसाठ  पावसाळ  साधने गमबुट खरेद  करणेकामी ई 
िन.सु. .११/२०१८-१९ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन िन वदाधारकांचे दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे.गो ड 
पलर असोिसएटस, िचंचवड यांचे गमबुट ती जोड र. .७३९/- नुसार २७२२ जोड साठ  एकुण 
र. .२०,११,५५८/- (अ र  र. .वीस लाख अकरा हजार पाचशे अठठाव न फ ) इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
वह त नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २९७४      वषय मांक - १३ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/०६/का व/१२०/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

        मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे जून २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१२०/२०१८ द.१७.०७.२०१८ अ वये पाठ वलेला अहवालाचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - २९७५      वषय मांक - १४ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांचे जा. .ड ेका/०३/का व/४२२/२०१८ द.१६/०७/२०१८ 

        मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते २) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९७६      वषय मांक - १५ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  िश ण मंडळ कायालय  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .िशमं/०९/का व/१२८/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

        वषय – िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळांम ये केयान मिशन देखभाल दु ती व  

               इ.१ ली ते ७ वी चा अ यास म उपल ध क न देणेकामी होणा-या खचास  
               मा यता घेणेबाबत.  

वषय .१५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २९७७      वषय मांक - १६ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  जलिन:सारण 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/०२/का व/१०८६/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२०/२/२०१७-१८ अ वये स लागाराने 

सुच वले या सव णानुसार भाग .२४ थेरगाव येथील वनदेवनगर, आनंद हॉ पीटल प रसर, 
बेल ठकानगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. CHOTELAL CHAUHAN यांनी िन.र. .९३,३७,०५८/- (अ र  
र. . या णव लाख सदोतीस हजार अठठाव ण फ ) पे ा १९.१९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .७५,४५,२७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल 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 - २९७८      वषय मांक - १७ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु०६/का व/५१/२०१८ द.१८/०७/२०१८ 

  वषय - िन.नो. .२६/१/२०१७-१८ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत.  
वषय .१७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २९७९      वषय मांक - १८ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पाप/ु०६/का व/५०/२०१८ द.१८/०७/२०१८ 

        मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ७) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९८०      वषय मांक - १९ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  थाप य मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/अ-मु य/११/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

        मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/१२/२०१६-१७ भाग .९ शाहूनगर 
येथील के.एस.बी.चौक ते नं दनी हाँटेल पयत स हस रोडचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या िन.र. .२८,००,६९४/-(अ र  र. .अ ठावीस लाख सहाशे चौ-या नव फ ) 
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पे ा ६.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२६,२९,८५२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २९८१      वषय मांक - २० 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .ना वयो/१/का व/३२७/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 

        मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत व वध 

क याणकार  योजना राब वणेत येतात. या योजनांची व ती पातळ वर भावीपण ेअंमलबजावणी 
होणेसाठ , MSW अहता ा  ११ समुह संघटकांची ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीसाठ  
मानधन त वावर नेमणूक करणेत आली आहे. यापैक  ६ समुह संघटकांची ता पुर या व पात 
केलेली नेमणूक ची मुदत दनांक १३/७/२०१८ रोजी संपत अस याने आदेशाचे तारखेपासुन अथवा 

य  जू तारखेपासून ६ म हने कालावधीसाठ  तावात नमूद केले या ६ समुह संघटकांना 
मुदत वाढ देणसे व यांना येक  र. .१५,०००/- + वाहतूक भ ा र. .१,३००/- असे एकूण 
र. .१६,३००/- मािसक एकवट मानधन देणसे तसेच याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २९८२      वषय मांक - २१ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  अ े ीय, आरो य 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. े ीय अिधकार  यांचे जा. .अ ेका/आ/२/का व/३६७/२०१८ द.१८/०७/२०१८ 

        मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालय आरो य वभागाचे िन वदा 
कामाचे सोबतचे प  अ मधील िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे एकच िनवदा ा  
झाली अस याने या दराने (१६.५३% जादा) वकार यात आले या मंजूर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचे प  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २९८३      वषय मांक - २२ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/६/का व/३१२/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 

        वषय - मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध युबलर व ऑ टोगोनल पोल सा ह य  

               खरेद बाबत.  
वषय .२२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २९८४      वषय मांक - २३ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. े ीय अिधकार  यांचे जा. .फ ेका/आ/२/का व/४९७/२०१८ द.१२/०७/२०१८ 

        मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ ेञीय कायालयाकड ल आरो य वभागा माफत 
पावसाळ  गटस चबस साफसफाई करणे व िनघणारा गाळ, कचरा, राडारोडा, झाडेझुडपे इ. वाहतुक 
करणेकामी ा  अंदाजपञक य र. .५,३७,३७२/- पे ा ३८% कमी र. .३,३३,१७१/- दराची िन वदा 
वकारणेत आली असून मंजूर दराने ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आ याने 

याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २९८५      वषय मांक - २४ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  थाप य 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. अित. आयु  यांचे जा. . था/उ ान/का व/२५२/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 

        मा. अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७६/०२/२०१७-१८ मधील काम .२ 

अ वये, िचखली मैलाशु द करण क ाचे उव रत जागेत आकषक लँड के पंग वकिसत करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया िन वदा र. .४,६३,०९,२३२/-(अ र  र. .चार कोट  ेस  लाख नऊ हजार 
दोनशे ब ीस फ ) पे ा १४.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३,९८,२५,९४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २९८६      वषय मांक - २५ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  लेखा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/०६/का व/८३५८/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 

        मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  शासन अिधकार , ाथिमक िश ण वभाग यांनी द.२७/०६/२०१८ चे तावा वये  

सन २०१८-१९ अंदाजप कातील भाग तीन मधील  वज दन िनधी या लेखािशषावर  जमा व खच 
र. .२,१८,७००/- वाढ  करणेबाबत तावीत केले आहे. वज दन िनधी या लेखािशषावर भाग - ३ 
मधील सन २०१५-१६ - ४,५४,८००/-, सन २०१६-१७ - ४,४०,२००/- सन २०१७-१८ - 
९,३०,७००/- खच झालेला आहे. वज दन िनधी  या  सन २०१८-१९ या अंदाजप कात 

र. .१०,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली असून र. .९,२१,१००/- खच झालेला आहे व 
र. .७८,९००/- िश लक आहेत. शासन अिधकार  ाथिमक िश ण वभाग  यांचे वज दन िनधी 
वजातीचे बील र. .२,१८,७००/- रकमेचे आहे.  सन  २०१८-१९ या अंदाजप कात वज दन िनधी या 
लेखािशषावर र. .३,००,०००/- भाग - ३ जमा व खचात तरतूद वाढ वणे आव यक असलेने 
मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेकामी िशफारस करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक - २९८७      वषय मांक - २६ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  लेखा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/०६/का व/८३५६/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 

        मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  सहा.आयु  म यवत  भांडार वभाग यांनी  द.२१/०६/२०१८ चे तावा वये  सन 
२०१७-१८ या आिथक वषाचे अंदाजप कात "िलनन खरेद " या लेखािशषावर सुधार त तरतुद .५० 
लाख कर यात आली होती.  तथा प सदर तरतूद  मधुन खच न झालेने सदर तरतुद यपगत 
झाली आहे. सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  सदर लेखािशषावर र. .४०,००,०००/- तरतुद 
कर यात आली असून मािगल आिथक वषातील बले र. .३२.६२ लाख अदायगीसाठ  सदर तरतूद 
खच झालेने सन २०१८-१९ या आिथक वषात व वध वभागांसाठ  िलनन सा ह य खरेद कामी 
पुरेशी तरतूद िश लक नाह . यामुळे व वध वभागांचे सा ह य खरेद  कामी र. .१ कोट  जादा 
तरतूद आव यक आहे. तसेच छपाई या लेखािशषावर १.७५ कोट  तरतूद कर यात आलेली 
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आहे. तथा प व वध वभागाचे छपाईची मागणी वाढ याने र. .५० लाखजादा तरतूद आव यक 
आहे. " व ुत सा ह य खरेद " या लेखािशषातून र. .१ कोट  ५० लाख वग करणास सह शहर 
अिभयंता व ुत यांनी मा यता दलेली आहे.  तर  र. .१.५० कोट  वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २९८८      वषय मांक - २७ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  मा हती व तं ान 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे जा. .मातं व/१२/का व/८४/२०१८  
        द.२०/०७/२०१८ 

  मा. मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  िन वदा सूचना मांक २/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदाधारक  मे.मेन म 
सो युश स यांना  महानगरपािलका मु य कायालय व इतर व वध कायालयातील संगणक य 
केबल नेटवक करणेबाबत कामकाज दोन वषकालावधी कर ता दे यास तसेच  यांचे सोबत 
कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .१७,१८,४१०/- (अ र  र. .सतरा 
लाख आठरा हजार चारशे दहा फ ) अंदाजप क य दरापे ा ३१.००% ने कमी चे दरास व या 
अनुशंगाने येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९८९      वषय मांक - २८ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  मा हती व तं ान 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे जा. .मातं व/११/का व/४६९/२०१८  
        द.२०/०७/२०१८ 

  मा. मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  िन वदा सूचना मांक १५/२०१७-१८  नुसार लघु म िन वदा धारक मे. ो बट  सॉ ट 
ा.िल. यांना ई-ग हन स क पांतगत वकिसत करणेत आले या नऊ संगणक णालींची 

देखभाल दु तीकामी १ वष कालावधी कर ता  मनु यबळ उपल ध करणेचे कामकाज दे यास 
तसेच यांचे सोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणा-या र. .१३,०८,०००/- अिधक 
व तु व सेवाकर १८% र. .२,३५,४४०/- असे एकुण र. .१५,४३,४४०/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
ेचाळ स हजार चारशे चाळ स फ ) अंदाजप क य दरापे ा  २९.७९% ने कमी  चे दरास व या 

अनुषगंाने येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - २९९०      वषय मांक - २९ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  फ े ीय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. े ीय अिधकार  यांचे जा. .फ ेका/आ/२/का व/५२३/२०१८ द.२१/०७/२०१८ 

  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ ेञीय कायालय, आरो य वभागाचे कामाक रता 
अ ेञीय कायालयाकड ल िन वदा मंजुर दर र. .३,३००/- अ वये ६० नग पोटबल टॉयलेट 
पुरवणेकामी मे. िस युअर आयट  फॅिसिलट  मॅनेजमट ा.िल. यांना आदेश दे यात आला असुन 
ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला आहे. सदर कामासाठ चा अपे ीत खच 
र. .१,९८,०००/- (अ र  र. .एक लाख अ या णव हजार फ ) अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९९१      वषय मांक - ३० 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  नगरसिचव 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा. नगरसिचव यांचे जा. .नस/१/का व/६४३/२०१८ द.२१/०७/२०१८ 

  मा. नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे – 

  नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २९९२      वषय मांक - ३१ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  उ ान 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ –  मा. अित. आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/३४२/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

  मा. अित. आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून – 

  मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/०७/२०१८-१९ अ वये टाटा मोटस 
र ता ( ीवेणीनगर चौक ते नािशक रोड भोसर ) सुशोिभकरण देखभाल करणेकामी मे. कृ षतेज 
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डे हलपस या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम पये ८९,५३,०००/-
(अ र  र. .एकोणन वद लाख ेप न हजार फ ) पे ा १५.०% ट के कमी र कम पये 

७६,१०,०५०/- दराने वकृत करणेत आली असुन तुतकामी येणा-या खचास मा यता देणते 
येत आहे. तसेच मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स ं . ०१/०७/२०१८-१९ अ वये टाटा 
मोटस र ता ( ीवेणीनगर चौक ते नािशक रोड भोसर ) सुशोिभकरण देखभाल करणेकामी 
म.कृ षतेज डे हलपस या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र. .८९,५३,०००/-
(अ र  र. . एकोणन वद लाख ेप न हजार फ ) पे ा १५.०५% कमी र. .७६,१०,०५०/- दराने 
वकृत करणेत आली असून सदर काम सु  करणे आगोदर व काम पुण व झा यावर 

(Before/After) येक कामाचे तंतोतंत (Same To Same) फोटो व पुण चलिच   (Video) काढणेची अट 
कारारनामा व कामा या आदेशाम ये टाकून या माणे यांची करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २९९३      वषय मांक - ३२ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  उ ान 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.अित. आयु  यांचे जा. .उ ान/२/का व/३५३/२०१८ द.२१/०७/२०१८ 

   मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

  मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/९/२०१८-१९ अ वये अ े य 
कायालय े ातील उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.जी.बी. इंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र. .३९,२९,५९५/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकोणतीस 
हजार पाचशे पं या णव फ ) पे ा २०.६०% ट के ३१,२०,०९८/- कमी दराने वकृत करणेत 
आली असुन तुतकामी येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९९४      वषय मांक - ३३ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/६/का व/१२२/२०१८ द.२०/०७/२०१८ 

   मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 

   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०२.०७.२०१८  ते  द.०८.०७.२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
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प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२२/२०१८ द.२०/०७/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - २९९५      वषय मांक - ३४ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  म यवत  सा ह य भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.अित. आयु  यांचे जा. .मसाभा/२/का व/६२०/२०१८ द.२१/०७/२०१८ 

   मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वैदय कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची 
भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी  ई-िन वदा .१५/२०१५-१६ म ये १३ टाटा सुमो अथवा 

त सम खाजगी वाहने भाडे त वावर घे यात आली आहेत याम ये ित वाहन ित दन ित ६० 
क.मी.साठ  र. .१५००/- व यापुढ ल येक कमीसाठ  र. .८.५० असे लघु म दर दोन 
वषाक रता ा  झालेले आहेत याची मुदत  दनांक ०५/०८/२०१८ रोजी संपत आहे.  तर  मे.ओम 

एंटर ाईजेस यांना पुढ ल ३ म हने कवा ई-िन वदा कया पुण होईपयत मुदतवाढ देणे आव यक 
आहे. एकुण ३ म ह याक रता अंदाजे र. .१५,५०,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख प नास हजार 
फ ) इत या खचास अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक - २९९६      वषय मांक - ३५ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग –  पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पाप/ु६/का व/६७/२०१८ द.२४/७/२०१८ 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
  पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा .२/१/२०१८-१९ अ वये जलशु करण क  से.२३ 

कर ता १६४१ मे.टन व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा 
वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व 
शत नुसार पा  असले या ०३ िन वदा द.२५/०६/२०१८ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून 
दरप काचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ठेकेदार                               ा  िन वदा दर .  

१) मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन                  ११,१००/- .मे.टन  
                                         (सुधा रत दर र. .११,०००/- .मे.टन)                
                                     (िन वदा वकृती यो य दरापे ा ३.७२% ने कमी)  
२) मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.                  ११,२१५/- .मे.टन  
३) मे.जी.एस. कमिशअल कॉप रेशन                    १२,४००/- .मे.टन  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
         वर लपैक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .११,०००/- .मे.टन दराची 
िन वदा लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड 
हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे 
अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  
सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर 
िन वदेतील शत .१२ नुसार सदरची खरेद  60:40 या माणात हणजेच 1st Lowest ठेकेदाराकडून 
एकूण प रमाणा या 60% व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest 

ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. तर , 1st Lowest ठेकेदार मे.एस. ह .एस.केिमकल 
कॉप रेशन यांचेकडून एकूण प रमाणा या ६०% प रमाण हणजेच ९८५ मे.टन व प पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड र. .११,०००/- .मे.टन दराने (एकूण खच र. .१,०८,३५,०००/-) दराने 
खरेद  करणेस मा.आयु  यांनी द.२३/०७/२०१८ चे तावा वये मंजूर  दलेली आहे. तर  
मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून ९८५ मे.टन व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड 
र. .११,०००/- .मे.टन (िन वदा वकृती यो य दरापे ा ३.७२% ने कमी) या दराने खरेद  
करणेसाठ  यां याशी करारनामा करणेस व याकामी येणारा एकूण खच र. .१,०८,३५,०००/- 
(अ र  र. .एक कोट  आठ लाख प तीस हजार फ ) यास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २९९७      वषय मांक - ३६ 
दनांक – २५/०७/२०१८          वभाग - दुरसंचार 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ –  मा.अित र  आयु  यांचेकड ल प  .दू रसंचार/३/का व/५०/२०१८ द.२४/७/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        अ नशामक वभागाचे वाढते काय े  वचारात घेता मनपास यू ले स वायरलेस 
वसीची आव यकता आहे. यू ले स वायरलेस वसी घेतलेस लांब प यांचे संदेश दळण-

वळण रपीटर यं णा उभा न करणे श य आहे. याकामी क सरकारचे संचार मं ालय, नवी 
द ली यांस र. .२,२०,५००/- (अ र  र. . दोन लाख वीस हजार पाचशे फ ) एवढ  र कम 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९९८      वषय मांक - ३७ 
दनांक – २५/०७/२०१८           
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव -  
        क  शासना या वतीने व छ भारत अिभयाना वषयी सेिमनारचे इंदोर, म य देश येथे 
द.९/४/२०१८ ते १२/४/२०१८ या कालावधीत आयोजन कर यात आले होते. सदर सेिमनारचे 
िनमं ण महापौर यांना ा  झाले होते. यानसुार पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने महापौर हे क  
सरकार या वतीने व छ भारत अिभयाना वषयी सेिमनारला इंदोर, म य देश येथे उप थत 
रा हले होते. पंपर  िचंचवड महापािलकेने केले या व वध वकास कामांची याती देश वदेश 
पातळ वर पोहोचलेली असून, शहराचा नुकताच माट िसट म ये समावेश झाला आहे. सदर 
सेिमनारम ये व छ अिभयान वषयक िनयोजन, वकासकामे, घनकचरा यव थापन, पयावरण 
इ. बाबत चचास , दशन आ ण ा य के या ठकाणी आयो जत करणेत आली होती. पंपर  
िचंचवड शहरातील भ व यकाळातील आरो य, पयावरण व व छता वषयक कामे आ ण 
सु वधां या िनयोजनां या ीने महानगरपािलके या ीने ह  प रषद उपयु  ठरली आहे. 
मा.महापौर यांचा वमान वास, िनवास, चहा, ना ता, भोजन, थािनक वास, व इतर अनुषंिगक 
बाबींकामी पॅकेज टूर व पात दौ-यांचे आयोजन मे. ह जन हॉलीडेज, ािधकरण, िनगड  – ४४ 
यांचे माफत कर यात आले होते. याकामी एकूण र. .५४,४५०/- (अ र  र. .चौप न हजार 
चारशे प नास फ ) थेट प दतीने झाले या खचास आ ण याचे बल मे. ह जन हॉिलडेज, 
ािधकरण यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २९९९      वषय मांक - ३८ 
दनांक – २५/०७/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  
       सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे यां या वचारांचा चार व सार कर यासाठ  
वचार बोधन पवाचे आयोजन महानगरपािलके या वतीने करणेस व यांसाठ  येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३०००      वषय मांक - ३९ 
दनांक – २५/०७/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

        भारतीय वातं य ल यात बिलदान देऊन सव भारतीयांसाठ  ेरणादायी असणा-या 
ांतीवीर चापेकर बंधुंचे रा ीय सं हालय उभारणीचे काम महानगरपािलके या वतीने करणेत येत 

आहे. यां या द.२३/४/२०१८ या भूमीपूजन समारंभासाठ या खचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३००१      वषय मांक - ४० 
दनांक – २५/०७/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वै कय वभागाकडून व वध कारचे खरेद  केली जाते. 
वै कय वभागाचे मुख आरो य वै कय अिधकार  यापुढे यांचे सव आिथक अिधकार ( हणजे 
िन वदा माग वणे िन वदे संदभातील ी- बड िमट ंग करण,े िन वदा उघडणे, िन वदा मंजरू या 
करणे, करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे इ.) असे सव आिथक अिधकार काढ यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच हे काढलेले वर ल माणे सव आिथक अिधकार अित.आयु  १ यांचेकडे 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 
 
 
 

            (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                  
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/९५१/२०१८ 

दनांक - २७/०७/२०१८   

                                                        
                                                                       नगरसिचव   

                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.                               
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( . था/िन/क-मु य/का व/१२८/२०१८ द.१६/७/२०१८ वषय .७ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/५०/२०१८ द.१८/७/२०१८ वषय .१८ चे लगत) 
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.अ ेका/आ/२/का व/३६७/२०१८ द.१८/७/२०१८ वषय .२१ चे लगत) 

 


