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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – ४४ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – १७/०१/२०१८            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक १७/०१/२०१८ 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.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.मंुढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१३) मा.राजू िमसाळ 
१४) मा.अिमत राज  गावडे 
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
   यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा.आ ीकर- .अित र  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.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु ,मा.तुपे,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.राऊत-सहा यक आयु , मा.पवार-
.कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण 

क , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान 
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अिधकार ,मा.िनकम,मा.सवणे,मां.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.खाबडे,मा.जंुधारे,मा.गलबले, 
मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.मोरे,मा.घुबे-कायकार  
अिभयंता,मा.बहुरे,मा.दांगट- शासन अिधकार  तसेच मा.भाटकर-अिध क अिभयंता (पायाभूत 
आराखडा), मा.शेवाळे-काय.अिभयंता (भोसर  वभाग), मा.वायफळकर-काय.अिभयंता ( पंपर  
वभाग) हे महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया.च ेअिधकार  आ ण मा.अजय चारठणकर-
महा यव थापक ( शासन), मा.योगेश होले-मु य लेखा व व  अिधकार , मा. दलीप माने-
वाहतुक यव थापक,मा.सुभाष गायकवाड-खातेिनहाय चौकशी अिधकार  आ ण मा.िशर ष 
कालेकर हे पीएमपीएमएलचे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

दाखल क न घेणेत आले –  
 
वषय मांक ६८) थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१७-१८ या अथसंक पीय 

कामांना वाढ व तरतूद िमळणेबाबत... 
वषय मांक ६९) जागितक सुय नम कार दनािनिम  आशा करण सोशल फाऊंडेशन, 

थेरगाव यांना आिथक सहा य देणेबाबत - मा.ल मण उंडे, मा.हषल ढोरे 
यांचा ताव... 

वषय मांक ७०) महापौर चषक रा य तर खो खो पधा २०१७-१८ आयो जत करणेबाबत 
– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 

वषय मांक ७१) मे. ोजे शन टु डओ, आ कटे ट यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
आ कटे ट पॅनेलवर नेमणुक करणेबाबत – मा.िनमला कुटे, मा.अनुराधा 
गोफणे यांचा ताव...     

-------- 
 
(मनपा कमचार  ी.लांडगे यांचे िचरंजीव ी. वराज लांडगे यांनी है ाबाद रा ीय कब ड  

पधम ये महारा  संघातफ वजेतेपद पटकवले अस यामुळे मा.सभापती, थायी सिमती आ ण 
मा.आयु  यां या ह ते पु पगु छ देवून मा. थायी सिमती या वतीने स कार कर यात आला.)  

---------- 
 
महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचे वतीने संबंिधत अिधकार  यांनी 

सादर करण केले.  
िनणय- १.एमएसईबी या संबंिधत सव उप वभागांतील लँडलाईन चालू करा यात.  

२. इं ायणीनगर इथे सब टेशन करावे.  
---------- 
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ठराव मांक – १९७५      वषय मांक – १ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– शासन 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ–१) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९५८, द.१३/०९/२०१७ अ वये 

      २)मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/११०४/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ी.जागडे अ ण ह रभाऊ, िल पक यांनी द.१२/०९/२०१७ रोजी या अजा वये 

मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . शा/९/का व/९३४/२०१७ द.०६/०९/२०१७ अ वये, एक 
वेतनवाढ भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम होईल अशा रतीने रोखून ठेवणे, या यांना 
केले या िश े व  मा. थायी सिमती सभेकडे अपील दाखल केले असता, मा. थायी सिमती 
सभेने दनांक १३/०९/२०१७ रोजी सदरचे अपील दाखल क न घेवून ठ. .९५८ 
द.१३/०९/२०१७ अ वये शासनास या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत िनदश दले.  

मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ यांचेकड ल प  . शासन/ 
९/का व/११०४/२०१७ द.०६/१२/२०१७ अ वये, मा. थायी सिमती सभेकडे सादर केले या 
अहवालानुसार, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ (४) नुसार खाल या पदावर 
आण यात आले असेल, काढून टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल 
यास खाल या पदावर आण याचा, काढून टाक याचा कंवा बडतफ कर याचा आदेश यास 

कळव यापासून एक म ह या या आत अपील करता येईल. करणी अिधिनयमातील ५६ (२) 
चे तरतुद नुसार ी.जागडे अ ण ह रभाऊ,िल पक यांचेवर केलेली शा तीची कारवाई करकोळ 
कमान व पातील असून, ५६ (४) चे तरतूद नुसार गंभीर व पाची कमाल शा ती केलेली 
नस याने, करणाची व तु थती वचारात घेता ी.जागडे अ ण ह रभाऊ, िल पक यांचेवर 
वेतनवाढ थिगतीची केलेली कायवाह  यो य, रा त व कायदेशीर आहे. या माणे मा.आयु  
यांजकड ल अहवाल अवलोकन करता ी.जागडे अ ण ह रभाऊ, िल पक यांचा दनांक 
१२/०९/२०१७ चा अपील अज फेटाळ यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – १९७६      वषय मांक – २ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– शासन 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–१) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९१६,९१७,९१८,९१९,९२१ व ९२२  
द.०६/०९/२०१७ अ वये 

     २) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/१२९२/२०१७  

द.०६/१२/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता, ी.च हाण मा णक मा ती, 

उपअिभयंता, ी.कावळे महेश दगंबर, किन  अिभयंता, ी.आडसुळे अशोक नागो, किन   
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अिभयंता, ी.देशमुख िनतीन वासुदेव, उपअिभयंता व ी.शेख अकबर सुलतान, किन  
अिभयंता यांनी द.०६/०९/२०१७ रोजी या अजा वये, मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. शा/९/का व/७६७/२०१७ द.२७/०७/२०१७ अ वये, ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  

अिभयंता, ी.च हाण मा णक मा ती, उपअिभयंता, ी.देशमुख िनतीन वासूदेव,उपअिभयंता 
यांची भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम होईल अशा येक  एक वेतनवाढ, तसेच ी.कावळे 
महेश दगंबर, किन  अिभयंता, ी.शेख अकबर सुलतान,किन  अिभयंता व ी.आडसुळे 
अशोक नागे, किन  अिभयंता यां या भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम होईल अशा येक  
दोन वेतनवाढ  रोखून ठेवणे, या यांना केले या िश े व  मा. थायी सिमती सभेकडे अपील 
दाखल केले असता, मा. थायी सिमती सभेने दनांक ०६/०९/२०१७ रोजी सदरचे अपील 
दाखल क न घेवून ठ. .९१६,९१७,९१८,९१९,९२१ व ९२२ द.०६/०९/२०१७ अ वये शासनास 
याअनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत िनदश दले.  

मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ यांचेकड ल प  . शासन/ 
९/का व/१२९२/२०१७ द.०६/१२/२०१७ अ वये, मा. थायी सिमती सभेकडे सादर केले या 
अहवालानुसार, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ (४) नुसार खाल या पदावर 
आण यात आले असेल, काढून टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल 
यास खाल या पदावर आण याचा, काढून टाक याचा कंवा बडतफ कर याचा आदेश यास 

कळव यापासून एक म ह या या आत अपील करता येईल. करणी अिधिनयमातील ५६ (२) 
चे तरतुद नुसार करणी केलेली शा तीह  करकोळ व पाची असून, मुदती प ात अपील 
दाखल केलेले आहे. करणाची व तु थती वचारात घेता ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  
अिभयंता ( व) (त कालीन उपअिभयंता), च हाण मा णक मा ती, उपअिभयंता ( व), 
ी.कावळे महेश दगंबर, किन  अिभयंता ( व), ी.आडसुळे अशोक नागो, किन  अिभयंता 

( व), ी.देशमुख िनतीन वासुदेव, उपअिभयंता ( व) व ी.शेख अकबर सुलतान, किन  
अिभयंता ( व) यांचेवर वेतनवाढ थिगतीची केलेली कायवाह  यो य, रा त व कायदेशीर आहे. 
या माणे मा.आयु  यांजकड ल अहवाल अवलोकन करता ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  
अिभयंता ( व) (त कालीन उपअिभयंता), च हाण मा णक मा ती, उपअिभयंता ( व), 
ी.कावळे महेश दगंबर, किन  अिभयंता ( व), ी.आडसुळे अशोक नागो, किन  अिभयंता 

( व), ी.देशमुख िनतीन वासुदेव, उपअिभयंता ( व) व ी.शेख अकबर सुलतान, किन  
अिभयंता ( व) यांचे दनांक ०६/०९/२०१७ च ेअपील अज फेटाळ यात येत आहेत.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १९७७      वषय मांक – ३ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– शासन 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ–१) मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९१६,९१५,९२० व ९२३, द.०६/०९/२०१७ अ वये 

    २)मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/१२९३/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता, ी.कातोरे काश बाबुराव, किन  

अिभयंता, ी.पाट ल एकनाथ बंडू, उपअिभयंता व ीमती पवार दमयंती पं डत, किन  
अिभयंता यांनी द.०६/०९/२०१७ रोजी या अजा वये, मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . शा/९  
/का व/७३९/२०१७ द.२७/०७/२०१७ अ वये, ी.च हाण संदेश सखाराम,कायकार  अिभयंता, 
ी.पाट ल एकनाथ बंडू,उपअिभयंता यांची भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम होईल अशी 
येक  एक वेतनवाढ, तसेच ी.कातोरे काश बाबुराव, किन  अिभयंता व ीमती पवार 

दमयंती पं डत, किन  अिभयंता यां या भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम होईल अशा येक  
दोन वेतनवाढ  रोखून ठेवणे, या यांना केले या िश े व  मा. थायी सिमती सभेकडे अपील 
दाखल केले असता, मा. थायी सिमती सभेने दनांक ०६/०९/२०१७ रोजी सदरचे अपील 
दाखल क न घेवून ठ. .९१६,९१५,९२० व ९२३ द.०६/०९/२०१७ अ वये शासनास या 
अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत िनदश दले.  

मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ यांचेकड ल प  . शासन/ 
९/का व/१२९३/२०१७ द.०६/१२/२०१७ अ वये, मा. थायी सिमती सभेकडे सादर केले या 
अहवालानुसार, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ (४) नुसार खाल या पदावर 
आण यात आले असेल, काढून टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल 
यास खाल या पदावर आण याचा, काढून टाक याचा कंवा बडतफ कर याचा आदेश यास 

कळव यापासून एक म ह या या आत अपील करता येईल. करणी अिधिनयमातील ५६ (२) 
चे तरतुद नुसार करणी केलेली शा तीह  करकोळ व पाची असून, मुदती प ात अपील 
दाखल केलेले आहे. करणाची व तु थती वचारात घेता ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  
अिभयंता ( व) (त कालीन उपअिभयंता), ी.पाट ल एकनाथ बंडू, उपअिभयंता ( व), ी.कातोरे 
काश बाबुराव, किन  अिभयंता ( व), व ीमती पवार दमयंती पं डत, किन  अिभयंता ( व),   

यांचेवर वेतनवाढ थिगतीची केलेली कायवाह  यो य, रा त व कायदेशीर आहे. या माणे 
मा.आयु  यांजकड ल अहवाल अवलोकन करता ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता 
( व) (त कालीन उपअिभयंता), ी.पाट ल एकनाथ बंडू,उपअिभयंता ( व), ी.कातोरे काश 
बाबुराव, किन  अिभयंता ( व), व ीमती पवार दमयंती पं डत, किन  अिभयंता ( व) यांचे 
दनांक ०६/०९/२०१७ च ेअपील अज फेटाळ यात येत आहेत.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१९७८      वषय मांक – ४ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१२०८५/२०१७ द.२२/१२/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
शहर अिभयंता यांनी द.२०/१२/२०१७ या तावा वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या अंदाजपञकातील अ े ीय कायालय थाप य मु यालयाकड ल न वन 
भाग मांक १०,१४,१५,१९ म ये थम ाधा याने करावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  

अपुर  तरतूद ठेवणेत आली असलेने यामधील काह  चालू कामांना तरतुद  म ये वाढ करणे 
आव यक आहे तर  तावात नमूद माणे र. .५,७५,८५,०००/- (अ र  र. .पाच कोट  
पं याह र लाख पं याऐंशी हजार फ ) चे भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१९७९      वषय मांक – ५ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/४४/२०१८ द.१/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
सह शहर अिभयंता व ुत यां क  यांनी द.२०/१२/२०१७ या तावा वय े व ुत 

मु य कायालयाकड ल क व ड े य कायालयाने  र. .१,०६,७५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
सहा लाख पंचाह र हजार फ ) वभागातंगत वग करण करणेचे ता वत केले आहे. यानुसार 

तावात नमूद माणे र. .१,०६,७५,०००/- चे भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१९८०      वषय मांक – ६ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६६५/१७ द.५/१/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/४९/२०१७-१८ भाग .८ (न वन 

. .१०) आर ण .३०१ बड हँली समोर ल खाण वकिसत करणेकामी M/s.Raj 
Earthmovers and Transport यांची िन.र. .९३,२१,४४९/- (अ र  र. . या णव लाख 
एकवीस हजार चारशे एकोणप नास फ ) पे ा २५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर  
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दराने र. .६९,९१,०८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९८१      वषय मांक – ७ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– दुरसंचार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .दुरसंचार/१/का व/०५/२०१८ द.८/१/२०१८ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दूरसंचार वभागामाफत मा.पदािधकार , नगरसद य, 

अिधकार , कमचार  तसेच मनपाचे व वध कायालयात कायालयीन कामकाजात गितमानता  
येणेकामी मनपाने म.ेआयड या से युलर िल. यांची मोबाईल सेवा पूरवलेली आहे. मा हती व 
तं ान वभागामाफत CSR क ाक रता मानधनावर ल स लागार ी. वजय वावरे यांस 
शहरातील व वध खाजगी सं था,एनजीओ,मनपाचे मा.नगरसद य,अिधकार  व मनपाची व वध 
कायालये यांचेशी संपक साधनेकामी र. .३९९/- मािसक लॅन माणे मोबाईल िसम सु वधा 
पूर वणेस व मोबाईल वापराची अिधकतम मािसक मयादा र. .५००/- िन ीत करणेस  
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९८२     वषय मांक – ८ 
दनांक – १७/०१/२०१८    वभाग– नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/०३/२०१८ द.०९/०१/२०१८ 

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

क याणकार  योजने अंतगत सन २०१७-१८ या आिथक वषातील अज सादर केले या तावात 
नमूद माणे िनःसमथ (अपंग) य ंना यवसायासाठ  र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख फ ) अथसहा य देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – थ ब इ ेशनबाबत –  
पाणीपुरवठा, व ुत व थाप य वभागातील काय.अिभयंता आ ण इतर कमचा-यांनी 
फ डवर जाताना न द र ज टरवर न द करणे बंधनकारक करावे. या कमचा-यांना 
थ ब इ ेशनम ये सूट देणेबाबतचा तसा आदेश शासनाकडून लवकरात लवकर तीन 
दवसां या आत िस  करावा. यानंतर मा.आयु  यांचे आदेशानुसार अंमलबजावणी 
करणेत यावी.  
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ठराव मांक –१९८३      वषय मांक – ९ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/६५/२०१८ द.५/१/२०१८ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’मधील (1 ते 9) ि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 –१९८४      वषय मांक – १० 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/६३/२०१८ द.५/१/२०१८ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल आरो य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘अ’मधील (1 ते 1) ि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 –१९८५      वषय मांक – ११ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/६४/२०१८ द.५/१/२०१८ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 5) ि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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१९८६      वषय मांक – १२ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/६८/२०१८ द.५/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/६/२०१७-१८ अ वये जल े  .अ/४ 

िचखली गावठाण प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणेक रता पाईपलाईन टाकणेकामी मे.यािसन 
क शन िन वदा र कम .३५,०१,४२६/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार चारशे 
स वीस फ ) पे ा १८.११% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३०,१०,६८४/- 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 –१९८७      वषय मांक – १३ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/६७/२०१८ द.५/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/९/२०१७-१८ अ वये जल े  .अ/४ 

अंतगत धमराज प रसरात पाईपलाईन टाकणकेामी म.ेयािसन क शन िन वदा र कम 
.३५,०१,३८६/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार तीनशे शहाऐंशी फ ) पे ा १८.११% 

कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,१०,६४९/- 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 –१९८८      वषय मांक – १४ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६५८/२०१८ द.९/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/१७/२०१७-१८ अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत िनगड  गावठाण, साईनाथनगर प रसरात जु या जलिनःसारण 
निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ टर यांनी 
िन.र. .४२,०१,३७७/- (अ र  र. . बेचाळ स लाख एक हजार तीनशे स याह र फ ) पे ा 
२७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र कम पये ३०,२५,४११/- 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 –१९८९      वषय मांक – १५ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/६५९/२०१८ द.९/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/३६/२०१७-१८ अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत इं ायणीनगर मधील से.१,२,७ व १० इ याद  ठकाणी 
मलिनःसारण निलकांम ये सुधारणा करणेकामी मे.संजय कॉ टर यांनी 
िन.र. .४४,९९,५२३/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार पाचशे तेवीस फ ) 
पे ा २३.४९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र कम पये ३४,४२,५८५/- 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. 
---------- 
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ठराव मांक –१९९०      वषय मांक – १६ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/६६०/२०१८ द.९/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/३७/२०१७-१८ अ वये कासारवाड  

मलशु द करण क ाअंतगत भाग .३६ लांडेवाड  येथील भगतव ती मधील भागात 
मलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर यांनी िन.र. .२९,९६,०२८/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा णव हजार अ ठावीस फ ) पे ा २३.९४% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र कम पये २२,७८,७७९/- 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 –१९९१      वषय मांक – १७ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७८/२०१८ द,८/११/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/०२/२०१७-१८ मधील काम .२ 

अ वये, भाग .६ मोशी न याने ता यात येणा-या जागेवर उ ान वकिसत करणेकामी मे. 
देव क शन िनवीदा र. .१,४०,००,८५८/-(अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख आठशे 
अ ठाव न फ ) पे ा २२.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,०८,८२,८६७/- 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 या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१९९२      वषय मांक – १८ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य उ ान  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/उ ान/१७७/२०१८ द.८/१/२०१८ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा. थायी सिमती सभा ठराव .२०३९७ द.२७/०२/२०१७ या डॉकेट म ये 

नजरचूक ने  िन वदा र. .२३,३३,३९६/- ऐवजी र. .२३,३२,३९६/-   व िन वदा मंजूर दराम ये 
र. .२२,०४,०७९/-  ऐवजी २०,०४,०७९/- अशी चकू ची र कम दली गेली आहे.  तर  सदर 
ठरावाम ये  िन वदा र. .२३,३२,३९६/- ऐवजी र. .२३,३३,३९६/-   व िन वदा मंजूर दराम ये 
र. .२०,०४,०७९/-  ऐवजी २२,०४,०७९/- अशी तावात नमूद माणे दु ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९९३      वषय मांक – १९ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/१३/१८ द.०९/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV9/9-2017-18 अ वये मनपा 

अंतगत कासारवाड  फेज ३ कर ताचे मैलापाणी पंपहाऊस-दापोड  व फुगेवाड  पंपहाऊसचे वाष क 
चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.एन.सी.वाय एंटर ायझेस यांचेकडुन 
िन.र. .१,१८,५०,७२६/- (अ र  र. .एक कोट  अठरा लाख प नास हजार सातशे स वीस 
फ ) पे ा -०२.२९% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती यो य 
दरापे ा -०३.८४% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने र. .१,१५,७९,३४४/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९९४      वषय मांक – २० 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/१४/१८ द.०९/०१/२०१८ 

वषय - अ, ब व फ े ीय कायालयाचे प रसरातील मैलाशु द करण क ातील लजची मोशी  
कचरा डेपो पयत वाहतुक करणबेाबत... 

वषय मांक २०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१९९५      वषय मांक – २१ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– वै क य मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .वै /१/का व/२१/२०१८ द.१०/१/२०१८ 

मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
महानगरपािलकेकडे ा  होणा-या त ार ंचे अनुषंगाने पंपर  िचंचवड शहराचे 

काय े ातील डुकरे पकडून यांचा बंदोब त करणे/ व हेवाट लावणेचे कामकाजाक रता 
मे.जी.बी. एंटर ायझेस,थेरगाव,पुणे या सं थेस िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ मधील दरानुसार 
र. .१,८०,०००/- ितमहा तसेच याअनुषंगाने कर यात आले या करारना याचे अट  
शत नुसार ३ म हने कालावधीक रता िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९९६      वषय मांक –२२  
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/८९५/२०१८ द.०९/०१/२०१८ 

वषय- सन २०१७-१८ कर ता काळेवाड  प रसरातील दु षत पाणीपुरवठा त ार िनवारण 
करणेकामी न वन पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणेबाबत... 

वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय – व. .२२ व २३ बाबत कती भागाम ये काम झाले आ ण कती भागाम ये झाले  

  नाह , याची स व तर मा हती पुढ ल सभेम ये दे यात यावी.  
---------- 

ठराव मांक –१९९७      वषय मांक – २३ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/८९६/२०१८ द.०९/०१/२०१८ 

वषय - सन २०१७-१८ कर ता तापक र नगर,काळेवाड  प रसरातील जु या पाईपलाईन बदलुन  
न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेबाबत... 

वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय – व. .२२ व २३ बाबत कती भागाम ये काम झाले आ ण कती भागाम ये झाले  

  नाह , याची स व तर मा हती पुढ ल सभेम ये दे यात यावी.  
---------- 
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ठराव मांक –१९९८      वषय मांक – २४ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८९७/२०१८ द.०९/०१/२०१८ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २६) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन ि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/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल 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 –१९९९      वषय मांक – २५ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/१८/१८ द.१०/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV9/4-2017-18 अ वये मनपा 

अंतगत पंपळे िनलख मैलाशु द करण क  कर ताचे मैलापाणी पंप हाऊस वाकड पंप हाऊसचे 
वाष क चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.एन.सी.वाय एंटर ायझेस यांचेकडुन 
िन.र. .५९,०५,४३३/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख पाच हजार चारशे तेहतीस फ ) पे ा -
०२.२७% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती यो य दरापे ा -
०३.१२% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने र. .५७,७१,३८०/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०००      वषय मांक – २६ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– नगररचना व वकास 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१६/९३५/२०१८ द.०८/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मौजे बो-हाडेवाड  येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां या ता यातील 

पेठ .६ या रेखांकनातील भूखंड .१८ ते २४ खालील ०.२८ हे.आर. े ामधील पा या या 
टाक  बांधणेकर ता  मनपास आव यक जागा ह तांतर त कर यासाठ  र. .३,७४,०९,६३०/- 
(अ र  र. .तीन कोट  चौ-याह र लाख नऊ हजार सहाशे तीस फ ) एव या भुखंडाचे  
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अिधमु यासह भाडेप टा करार न द व याकामी अपे त सव अनुषंिगक खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –२००१      वषय मांक – २७ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/४७८/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
सह शहर अिभयंता बी.आर.ट .एस. थाप य वभाग  द.०१/०१/२०१८ चे तावा वये  

वग करणाबाबत ता वत केले आहे.  नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  कॉर डॉर .३ वर 
सुदशननगर चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणेकामी मनपाचे सन २०१७-१८ चे 
अंदाजप कात “ वशेष योजना”  या लेखािशषाखाली समा व  क न घेऊन या कामाचे 
अंदाजप क य र. .२०,००,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता मा.महापािलका सभा ठराव 
.११६ द.२८/११/२०१७ अ वये मा यता दान करणेत आली आहे. तसेच तळवडे जकात 

नाका ते देहू गाव कमानीपयतचा र ता वकिसत करणे या कामास मनपाचे सन २०१७-१८ चे 
अंदाजप कात “ वशेष योजना”  लेखािशषाखाली समा व  क न घेऊन या कामाचे 
अंदाजप क य र. .३०,००,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता िमळाली आहे.  यानुषंगाने 
र. .२,००,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  फ ) तावात नमूद माणे वभागांतगत 
भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२००२      वषय मांक – २८ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/का व/२१/१८ द.११/१/२०१८ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ९) 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२००३      वषय मांक – २९ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– फ े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/२८/२०१८ द.९/१/२०१८ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 4) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ 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 –२००४      वषय मांक – ३० 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– फ े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/२७/२०१८ द.९/१/२०१८ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 6) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ 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 –२००५      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५६/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55-3-2017-18 अ वये भाग .१३ 

िनगड  गावठाण येथील से टर २२ मधील ओटा क म इमारत .१ ते १५ मधील र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .35,00,482/- (अ र  र कम 
पये प तीस लाख चारशे याऐंशी फ ) पे ा 5.30% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 

२०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 8.97% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .33,14,956/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२००६      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५३/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55-4-2017-18 अ वये भाग .११ 

यमुनानगर म ये िशवभुमी शाळे या बाजूचे र ते डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .28,00,661/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख सहाशे 
एकस  फ ) पे ा 1.00% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 4.39% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र. .27,72,654/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२००७      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५७/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55-10-2017-18 अ वये भाग .११ 

यमुनानगर मधील वेणीनगर चौक ते एल आय सी इमारती पयत या र याच ेडांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .39,20,778/- (अ र  र कम पये एकोणचाळ स 
लाख वीस हजार सातशे अ ठयाह र फ ) पे ा 5.70% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.49% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .36,97,294/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२००८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५४/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55-13-2017-2018 अ वये भाग .१२ 

मधील मोक या जागांवर चेनिलंक फे संग करणे व प रसरातील अनुषंगीक कामे करणेकामी 
मे.ड .एस.कुलकण  िन.र. .42,01,119/- (अ र  र कम पये बेचाळ स लाख एक हजार एकशे  
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एकोणीस फ ) पे ा 21.97% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .32,78,133/-
पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२००९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५५/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .71/1/2017-18 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर येथे शरद नगर िशवाजी पाकला जोडणारा पाईन र यावर पादचार  भुयार  माग 
बांधणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .6,18,09,352/- (अ र  र कम पये सहा कोट  अठरा लाख 
नऊ हजार तीनशे बाव न फ ) पे ा 11.16% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ 
च े एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 15.84% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र.  5,49,11,428/-  पयत काम क न घेणेस  आ ण 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०१०      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२६१/१८ द.११/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/22/2017-18 अ वये थेरगाव येथील 

ांतीवीरनगर वधमान वाट का सोसायट  समोर ल र ता वकिसत करणेकामी मे.एस.के.येवले 
अ ड कं. िन.र. .2,29,15,680/- (अ र  र कम पये दोन कोट  एकोण ीस लाख पंधरा हजार 
सहाशे ऐंशी फ ) पे ा 4.90% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 3.07% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 
मंजूर दराने र.  2,40,38,548/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२०११      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२५८/१८ द.११/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/53/2017-18 अ वये सन २०१७-१८ 

कर ता ताथवडे पुनावळे येथे व वध कंप या मनपा माफत खोद यात आलेले चर दु त 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .98,03,231/- (अ र  र कम पये अ या णव 
लाख तीन हजार दोनशे एकतीस फ ) पे ा 3.10% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 14.80% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .94,99,331/- 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 –२०१२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२६०/१८ द.११/१/२०१८ 

वषय - िचंचवडेनगर येथील गुडशेफड कूल ते िग रराज गणेश मंडळ व इतर रे वे शेजार ल  
 जागेत िसमिभंत बांधणेबाबत... 

वषय मांक ३८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –२०१३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२५९/१८ द.११/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/18/2017-18 अ वये भाग .२४ 

मधील महानगरपािलके या शाळा इमारतींची दु ती करणेकामी मे.िशवकुमार कं शन 
िन.र. .27,98,848/- (अ र  र कम पये स ा वस लाख अ या णव हजार आठशे 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा 20.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .22,39,078/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०१४      वषय मांक – ४० 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२४/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/45/2017-18 अ वये भाग .३१ दघी 

मधील परांडेनगर,समथनगर,गायकवाडनगर, वजयनगर,इ याद  ठकाणीचे उवर त र ते 
डांबर करण करणेकामी मे.पेववे क शन ा.ली. िन.र. .67,29,872/- (अ र  र कम पये 
सदुस  लाख एकोणतीस हजार आठशे बहा र फ ) पे ा 10.67% कमी दराने ा  झालेली 
आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 0.03% 

कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .60,11,795/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०१५      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२२/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/42/2017-18 अ वये भोसर  भाग .३३ 

गवळ नगर मधील मुकेश लॉज ते यदशनी शाळा पयतचा १८ मी. ड.पी. र ता डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .55,99,414/- (अ र  र कम पये पं चाव न लाख 
न या नो हजार चारशे चौदा फ ) पे ा 5.00% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ 
चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दरापे ा 0.09% कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजुर दराने र. .53,19,443/- 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 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२०१६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२८/१८ द.११/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/11/2017-18 अ वये कासारवाड  व 

कंुदननगर प रसर वकिसत करणेकामी ( वकास आराख यातील ९ मी. र ता व इतर र ते) 
मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .1,39,98,277/- (अ र  र कम पये एक कोट  
एकोणचाळ स लाख अ ठया नव हजार दोनशे स याह र फ ) पे ा 1.00% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
6.87% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र.  1,38,58,294/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –२०१७      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२७/१८ द.११/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/12/2017-18 अ वये वॉड .६२ 

भुसंपादन अंतगत ता यात आलेलेर ते वकिसत करणेकामी मे.लोणावला क शन कं. 
िन.र. .37,34,279/- (अ र  र कम पये सदोतीस लाख चौतीस हजार दोनशे एकोणऐंशी 
फ ) पे ा 4.50% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 2.20% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .39,02,322/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०१८      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– अ े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन/का व/०५/२०१८ द.०९/०१/२०१८ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालयाकड ल व ुत व थाप य 

वभागाचे िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 11) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास  
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ि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 –२०१९    वषय मांक – ४५ 
दनांक – १७/०१/२०१८   वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/२७/२०१८ द.९/१/१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
तावात नमूद प  अ व ब नुसार यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये 

आव यक असणारे वर  व किन  िनवासी ह  पदे दरमहा एक त मानधनावर ६ 
म ह याकर ता वतमानप ात जाह रात देऊन लेखी प र ा घेवुन पदे व सदर पदांना 
अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस तसेच आव यक उमेदवार न िमळालेस पुढ ल ६ मह ने 
कालावधीत सदर पदे Walk In interview ने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०२०      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७८९/२०१८ द.११/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२-२०१७-१८ सांगवी कवळे बीआरट एस 

र यावर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेला र ता व पदपथ यांचे चर बुजवून 
मजबुतीकरण करणेरामी मे.धने र क शन िन.र. .३,४९,०८,६९९/-(अ र  र. . तीन कोट  
एकोणप नास लाख आठ हजार सहाशे न या णव फ ) पे ा ३.५०% कमी दराने ा  झालेली 
आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ०.०४% ने 
कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .३,३६,८६,८९५/- 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 या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२०२१      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७९०/२०१८ द.११/१/१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/१-२०१७-१८ भोसर  ते वाकड 

बीआरट एस र यावर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेला र ता व पदपथ यांचे चर पूववत 
करणेकामी मे.पीसीसी इ ा. ा.िल. िन.र. .७०,०१,७४२/- (अ र  र. . स र लाख एक हजार 
सातशे बेचाळ स फ ) पे ा ३.६०% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ५.०८% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने र. .७२,५३,८०५/- 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 या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०२२      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७९२/२०१८ द.११/१/१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/१-२०१७-१८ िचखली से. .१७ व १९ 

येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये थाप य वषयक व वध 
कामे करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .४६,४१,३५४/- (अ र  र. . शेहेचाळ स लाख 
ए केचाळ स हजार तीनशे चौप न फ ) पे ा १८.१८% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ च ेएस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ३०.२५% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .३७,९७,५५६/- 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 या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२०२३      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७९३/२०१८ द.११/१/१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/१-२०१७-१८ ए पायर इ टेट येथील 

मु य उ डाणपुलावर चढणेस व उ डाणपुलाव न उतरणेस रँ प बांधणेकामी मे.ट  अँ ड ट  
इ ा. ा.िल. िन.र. .११,१५,७१,५७५/- + ४३,७९,९०६/- Utility/ Royalty) पे ा ९.८५% 
जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत 
यो य दरापे ा २.५६% ने जा त येत अस याने र. .११,१५,७१,५७५/- चे ९.८५% जा त 
नुसार ा  िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२५,६१,३७५/- + ४३,७९,९०६/- Utility/ Royalty 
असे एकूण १२,६९,४१,२८१/- (अ र  र. . बारा कोट  एकोणस र लाख ए केचाळ स हजार 
दोनशे ए याऐंशी फ ) 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 या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०२४      वषय मांक – ५० 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९१७/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/५/२०१७-१८ अ वये मनपा या सांगवी 

गावठाण, सांगवी पी.ड लु.ड . सांगवी स.नं.८४ येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउस ची 
वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन वदा र कम 
.३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) पे ा ३.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .२९,१०,०००/- 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 –२०२५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९१६/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/३/२०१७-१८ अ वये मनपा या 

कृ णानगर,से.२२, जाधववाड  व पाट लनगर येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउसचे 
देखभाल दु ती करणकेामी म.े लोमॅक इं जिनअ रंग कॉप रेशन  िन वदा र कम 
.४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स लाख फ ) पे ा ३.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. . ३८,८०,०००/- 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 –२०२६      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९१५/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/२/२०१७-१८ अ वये मनपा या 

लांडेवाड , दघी,च-होली व बोपखेल येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउसच े देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन वदा र कम .४५,००,०००/- 
(अ र  र. .पंचेचाळ स लाख फ ) पे ा ३.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .४३,६५,०००/- 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 –२०२७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९१४/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/४/२०१७-१८ अ वये मनपा या से टर 

१० व गवळ माथा येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउसचे देखभाल दु ती करणेकामी 
मे. ए सेल इले क स िन वदा र कम .४०,००,०००/- अ र  र. .चाळ स लाख फ ) पे ा 
२.५०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३९,००,०००/- 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 –२०२८      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९१३/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/१/२०१७-१८ अ वये मनपा या से.२३ 

येथील पंपहाउसचे पं पंग मिशनर ,सब टेशन व डझेल जनरेटरचे देखभाल दु ती करणेकामी 
मे. ए सेल इले क स िन वदा र कम .४४,७०,०००/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख स र 
हजार फ ) पे ा २.५०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४३,५८,२५०/- 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 –२०२९      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९१२/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . १७/५९/२०१७-१८ अ वये फ भागातील 

पीनगर प रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. 
बालाजी इं जिनअस यांची िन वदा र कम .२८,००,८१०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख 
आठशे दहा फ ) पे ा १९.२०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,६३,०५४/- 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 –२०३०      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९११/२०१८ द.११/०१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/५४/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

साठ  भाग .५४ पंपळे िनलख प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणकेामी मे.शुभम उ ोग यांची  िन वदा र कम .२५,२०,७२९/- (अ र  
र. .पंचवीस लाख वीस हजार सातशे एकोणतीस फ ) पे ा २३.४०% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३०,८७८/- 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 –२०३१      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५७/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय पीएमसी-३००३/१४९०   

१२४/०३ न व-२२ द.१९/४/२००७ या शासन आदेशानुसार पुणे महानगरपािलका व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकाचे प रवहन उप माचे वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा 
१९५६ अ वये पुणे महानगर प रवहन महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन 
कर यास शासनाची मा यता दे यात आली आहे.          

महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .एनयुआर-२०१३/  
.३३८/न व-३३ द.१८/२/२०१४ या शासन आदेशा माणे पुणे महानगर प रवहन 

महामंडळाचे सन २०१६-१७ चे वा षक ले यांची तपासणी क न संचालन तूट (Operating 

Deficit) महानगरपािलके या मु य लेखा प र क यांनी मा णत करणे आहे. याक रता 
मा.आयु  यांनी वषयां कत कारणासाठ  लेखा प र ण करणे या सुचना दले या आहेत.  

यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखा प र ण वभागामाफत 
लेखाप र ण कर यात आले असुन यातील ठळक बाबी खालील माणे.. 

·   महामंडळाचे सन २०१६-१७ चे एकुण उ प न   र. .५७६.७८ कोट  

·       महामंडळाचा सन २०१६-१७ चे एकुण खच     र. . ९२०.५४ कोट  

·       एकुण तोटा                                                                  र. . ३४३.७६ कोट  

·        मनपा व इतर अनुदान वजा जाता एकुण संचालन तुट     र. . २१०.४४ कोट  

या माणे पंपर  िचंचवड मनपाचे मु य लेखाप र ण कायालयाकडून पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळाचे सन २०१६-१७ या आिथक वषातील र. .२१०.४४ कोट  संचालन तूट 
(Operating Deficit) बाबत केले या तावा सोबतचे लेखाप र ण अहवालास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. तातड चे कामकाजासंबंधातील सदर ठराव 
महारा  महापािलका अिधिनयम अनुसूची करण २ मधील िनयम १ (के) अ वये माहे 
जानेवार -२०१८ चे मा.महापािलका सभेचे कामकाजात दाखल क न घेणेची मागणी 
मा.महापािलका सभेकडे करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२०३२      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/५७८/२०१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
शहर अिभयंता ब े य कायालय थाप य  द.१/१/२०१८ च े तावा वये  

वग करणाबाबत  ता वत केले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य थाप य 
  वभागामाफत भाग .१६ अंतगत पेठ .३२ अ म ये वषयां कत काम तावीत करणेत 
आले आहे. पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या वकास आराख याम ये  
आ. .२२९ हे मशानभुमी वकसीत करणेस राखीव ठेवणेत आलेले आहे. यानुसार सदर 
वषयां कत कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. सदर कामासाठ  सन २०१७-१८ या 
अंदाजप कात पयावरण वभागा या पानं. .३९५ अ. .५४  वर न द असून सदर कामाला 
तरतूद र कम पये शु य आहे. सदर कामाला िन वदा कायवाह  करणे कामी 
र. .५०,००,०००/- उपल ध क न द यास सदर कामाची  िन वदा काढता येईल. तर  

तावात नमूद माणे र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ )  भांडवली वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०३३      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२५/१७ द.१२/११/२०१७ 

वषय - भाग .६ मोशी प मेकड ल भागात थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ५९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –२०३४      वषय मांक – ६० 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७९६/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/३-२०१७-१८ दापोड  ते पंपर  पयत या 

बीआरट एस र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .१,४९,७४,३६१/- 
(अ र  र. . एक कोट  एकोणप नास लाख चौ-याह र हजार तीनशे एकस  फ ) पे ा 
१०.५०% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा ५.५२% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
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र. .१,३४,०२,०५३/- 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 या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०३५      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७९७/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/१-२०१७-१८ पंपर  ते िनगड  पयत या 

बीआरट एस र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
िन.र. .१,४९,२३,४५४/-(अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख तेवीस हजार चारशे चौप न 
फ ) पे ा ६.७५% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ०.०३% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .१,३९,१६,१२१/- 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 या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –२०३६      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/२६५/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/8/2017-18 अ वये िचंचवड काळेवाड  

पूलापासून भाटनगर एस.ट .पी पयत १८ मी र ता वकिसत करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन िन.र. .9,31,01,618/- (अ र  र कम पये नऊ कोट  एकतीस लाख एक हजार 
सहाशे अठरा फ ) पे ा 8.40% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 17.49% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने र. .8,52,81,082/- 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  
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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 –२०३७      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग–नागरव ती वकास योजना  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/२/का व/७/२०१८ द.९/१/२०१८ 

वषय - म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.) (T.R.) चाल वणेच े िश ण देणेबाबत... 
वषय मांक ६३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

िनणय- पुढ ल सभेम ये या वषयाचे सादर करण करावे. लाभाथ  कती आले, काय काम 
करणार आहोत, कोणाकडे कती गा या आहेत इ. या वषयाची संपूण मा हती दे यात 
यावी. तोपयत व. .६३ तहकूब करणेत येत आहे.  

---------- 
ठराव मांक –२०३८      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६७७/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/2/2017-18 अ वये सांगवी/ दापोड  

मैलाशु करण क ांतगत सांगवी येथील मधुबन सोसायट  ते मुळानगर पंपहाऊस पयत 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s.M.G.Mane यांनी िन.र. .59,48,951/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख अ ठेचाळ स हजार नऊशे ए काव न फ ) पे ा 17.23% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 49,23,947/- 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. 
---------- 
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ठराव मांक –२०३९      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६७८/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/35/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत फुलेनगर, रामनगर, जय म हारनगर, दुगानगर, आंबेडकरनगर या 
झोपडप ट म ये जलिन:सारण नािलका टाकणेकामी M/S.ASHOK CONSTRUCTION यांनी 
िन.र. .44,99,998/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे अ या नव फ ) 
पे ा 19.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 36,44,998/- 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 –२०४०      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६७६/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/२९/२०१७-१८ अ वये जलिनःसारण 

वभाग क े ीय कायालय अंतगत नेह नगर, खराळवाड , गांधीनगर, व उव रत प रसराम ये 
वाष क ठेकेदार  प तीने े नेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी म.ेके.कमलेश 
यांनी िन.र. .२९,९९,९९२/-(अ र  र. . एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे या णव 
फ ) पे ा २८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र कम पये २१,५९,६९४/- 
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. 
---------- 
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ठराव मांक –२०४१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– जलिनःसारण 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६७५/१८ द.१२/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. . १५/२/२०१७-१८ अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .९ मधील आव यक या ठकाणी मलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी म.ेसंजय कॉ ँ टर यांनी िन.र. .४४,९९,९८२/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे याऐंशी फ ) पे ा २५.९२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र कम पये ३३,३३,५८७/- 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. 
---------- 

( वषय .५७ पुणे महानगर प रवहन महामंडळ मया दत (पीएमपीएमएल) यांचे 
संचलन तूट चे वषयाचे अनुषंगाने पीएमपीएमएलचे कायप तीवर सभेम ये स व तर चचा 
झाली. यावेळ  मा.सभापती यांनी िनणय/आदेश दला क , मा.महापािलका सभेम ये चचा 
होऊन िनणय घे यासाठ  व. .५७ द.२०/१/२०१८ रोजी होणा-या मा.महापािलका सभेपुढे १ 
(के) खाली दाखल कर यात यावा.)  

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

 
ठराव मांक –२०४२      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १७/०१/२०१८     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/७६७/१८ द.१७/१/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 सह शहर अिभयंता थाप य, बी.आर.ट .एस. यांनी ता वत केलेनुसार महापािलका 
सभा ठराव .४२ द.२०/६/२०१७ सभा ठराव .४९ द.२०/७/२०१७ अ वये दान केले या 
अिधकारानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ अनुसूची ड मधील करण ७ 
तरतुद .२ (१) नुसार र. .५,५५,००,०००/- महसुली/भांडवली वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. . ५,५५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२०४३      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १७/०१/२०१८      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.ल मण उंडे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 
 रथ स मी अथात जागितक सुयनम कार दनािनिम  आशा करण सोशल फाऊंडेशन, 
थेरगाव ह  सं था पंपर  िचंचवड शहरात शिनवार द.२३ डसबर २०१७ ते २४ जानेवार  २०१८ 
या कालावधीत सुयनम कार जन जागृती फेर चे आयोजन करणार आहेत. तसेच पाच योगा 
िश कांमाफत महापािलके या शाळांम ये सुयनम काराचे िश ण देणार आहेत  
 महापािलके या िश कांमाफत व ा याना सुयनम कार िश ण देणेकामी थम मनपा 
िश कांना आशा करण सोशल फाऊंडेशन, थेरगाव या सं थेतील योगिश कांमाफत िश त 
कर यात येणार आहे. सदर सुयनम कार िश ण देणेकामी आशा करण सोशल फाऊंडेशन 
यांना ित शाळा र. .२५०/- माणे आिथक सहा य दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२०४४      वषय मांक – ७० 
दनांक – १७/०१/२०१८      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महारा  रा य खो खो असोिसएशन व पुणे 
ज हा खो खो असोिसएशन यां या मा यतेने, अिभनव गगन पोटस ्  लब, कासारवाड  
यां या सहकायाने, माहे फे ुवार  २०१८ म ये म हला आय.ट .आय. शेजार ल आर त जागा 
.२०, कासारवाड , पुणे येथे महापौर चषक रा य तर खो खो पधा २०१७-१८ आयो जत 

कर याचे िनयोजन आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महारा  रा य खो खो 
असोिसएशन व पुणे ज हा खो खो असोिसएशन यां या मा यतेने, अिभनव गगन पोटस ्  
लब, कासारवाड  यां या सहकायाने माहे फे ुवार  २०१८ म ये, म.न.पा. म हला आय.ट .आय. 

शेजार ल म.न.पा. आर त जागा .२२ लालबहा ूर शा ी मैदान, पुणे येथे महापौर चषक 
रा य तर खो खो पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता व सदर पधा अनुषंगाने ॉफ ज व स मान िच हे, मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स 
बॅनर छपाई, डा सा ह य खरेद , माणप , िनमं ण प का छपाई इ. कोटेशन नोट स िस  
क न करणेस व पधा अनुषंगाने मैदान तयार करणे व टेज मंडप, टेबल खु या, गॅलर  
यव था खच हा थाप य वभाग, संबंिधत े ीय कायालय व व ुत पकर व माईक, 
जनरेटर यव था खच हा व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत डा पधा खच हा खच डा वभागाच,े महापौर चषक व वध डा 
पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२०४५      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १७/०१/२०१८      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ– मा.िनमला कुटे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
 मे. ोजे शन टु डओ, पुणे हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका म ये आ कटे टचे काम 
कर त आहेत. यांचा अनुभव ल ात घेता मे. ोजे शन टु डओ, ( ी.सं ाम साळंुखे, अिभ जत 
गायकवाड) यांची मनपा आ कटे ट पॅनेलवर नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच े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/७/का व/१०१/२०१८ 

दनांक - २२/०१/२०१८                          
 

                                                                
                                                                      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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(ड ेका/िन-३/का व/६५/२०१८, द.०५/०१/२०१८ अ वये वषय .९ चे लगत ) 
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(ड ेका/३/का व/६३/२०१८, द.०५/०१/२०१८ अ वये वषय .१० चे लगत ) 
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(ड ेका/३/का व/६४/२०१८, द.०५/०१/२०१८ अ वये वषय .११ चे लगत ) 
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(पापु/६/का व/८९७/२०१८, द.०९/०१/२०१८ अ वये वषय .२४ चे लगत ) 
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( था/िन/इ-मु य/२१/२०१८, द.११/०१/२०१८ अ वये वषय .२८ चे लगत ) 
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(फ ेका/िन-४/का व/२८/२०१८, द.०९/०१/२०१८ अ वये वषय .२९ चे लगत ) 
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(फ ेका/िन-४/का व/२७/२०१८, द.०९/०१/२०१८ अ वये वषय .३० चे लगत ) 
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(अ ेका/िन/का व/०५/२०१८, द.०९/०१/२०१८ अ वये वषय .४४ चे लगत ) 
 

 



 50

 
 
 
 

   


