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

कायप का मांक - ३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १२/०४/२०१७         वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
१२/०४/२०१७ 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.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डव े
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे 
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 
        यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , मा.लांडे-
मु यलेखापाल,मा.गावडे–सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दुधेकर–सहशहर अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.खोस,े 
मा.दंडवते,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.बोदडे,मा.लोणकर-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 अिधकार ,मा.िनकम,मा.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.तांबे,मा.च हाण,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,
मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.मोरे,मा.पाट ल,मा.र पारखी-कायकार  
अिभयंता,मा.डॉ.देशमुख-वै .अिध क (वायसीएमएच),मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकार ,मा.बुरस-ेमु य अिभयंता (पीएमपीएमएल) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
 
वषय .६७) पुणे महानगर प रवहन महामंडळास येणार  तूट (Operational Losses)बाबत लेखा  

प र ण अहवाल... 
वषय .६८) झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ०१/२०१६-२०१७  

चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत...   
------- 

१) दनांक १६/०१/२०१७, द.३१/१/२०१७ (द.ु २.०० वा.) व द.२७/२/२०१७ (सकाळ  ११.०० 
वा.) झाले या सभेचा (कायप का मांक २६१) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले.  

२) दनांक २४/०१/२०१७, द.३१/१/२०१७ (दु २.१० वा.) व द.२७/२/२०१७ (सकाळ  ११.१० 
वा.) झाले या सभचेा (कायप का मांक २६२) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले.  

३) दनांक ३१/०१/२०१७ (द.ु २.३० वा.) व द.२७/२/२०१७ (सकाळ  ११.२० वा.) झाले या 
सभेचा (कायप का मांक २६३) चा  सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती 
यांनी कट केल.े  

४) दनांक ०७/०२/२०१७ व द.२७/२/२०१७  (सकाळ  ११.३० वा.) झाले या सभेचा  
(कायप का मांक २६४) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केल.े  

५) दनांक १४/०२/२०१७  व द.२७/०२/२०१७ (सकाळ  ११.४० वा.) झाले या सभेचा  
(कायप का मांक २६५) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केल.े  

६) दनांक २२/०२/२०१७ व द.२७/२/२०१७ (सकाळ  ११.५० वा.) झाले या सभेचा 
(कायप का मांक २६६) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केल.े  

---------- 
ठराव मांक - १०९      वषय मांक - १ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/३३/२०१७ द.०४/०३/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ व फ े य कायालया या काय े ातील मनपा. चे ३७ 
ाथिमक व ०४ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा दारे कामगार उपल ध करणे 

(कामगार व सफाई सा ह य खचासह) कामी ई-िन वदा नोट स ं .३-१/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर 

िस द क न िन वदा माग व यात आलेली होती.  याकामी पा  िन वदाधारक म.ेराजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी मािसक र. .५,६९,२५९/- (अ ऱ  र. .पाच लाख 
एकोणस र हजार दोनशे एकोणसाठ फ ) या दराने लघु म िन वदा सादर केली असून, यांचेकडून 
सदर शाळांची व छता क न घेणेकामी ५३ कामगार व २ सुपरवायजर उपल ध करणे या कामी ०१ 
वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  सदर कामाची मुदत 
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द.३१/१२/२०१७ रोजी संपु ात आली आहे.  न वन िन वदा कायवाह  करणेस कमान ०५ म हने 
कालावधी आव यक आहे.  यामुळे मे. राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा सह. सं था 
मया. यांना मािसक र. .५,६९,२५९/- या दराने  द.१/१/२०१७ ते द.३१/५/२०१७ या ०५ म हने 

अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस व ०५ म ह याचा अंदाजे 
र. .२८,४६,२९५/- अथवा येणा-या य  खचास (शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये 
होणा-या वाढ सह) मा यता देणेत येत आहे.   

 
िनणय – यो य या अट /शत  िन वदेम ये नमूद कर याची काळजी यावी. सदर वषयाची िन वदा  

  या पुढ ल म ह यात पूण करावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ११०      वषय मांक - २ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/३४/२०१७ द.०४/०३/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब व ड े य कायालया या काय े ातील मनपा. चे ४५ 

ाथिमक व ०६ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा दारे कामगार उपल ध करणे 
(कामगार व सफाई सा ह य खचासह) कामी ई-िन वदा नोट स ं .३-२/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर 

िस द क न िन वदा माग व यात आलेली होती.  याकामी पा  िन वदाधारक म.े राजमाता 
अ ह यादेवी होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी मािसक र. .८,५८,९३४/- या दराने 
लघु म िन वदा सादर केली असून, यांचेकडून सदर शाळांची व छता क न घेणेकामी ८१ कामगार 
व २ सुपरवायजर उपल ध करणे या कामी ०१ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत 
आली होती.  सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ रोजी संपु ात आली आहे.  न वन िन वदा कायवाह  
करणेस कमान ०५ म हने कालावधी आव यक आहे.  यामुळे मे. राजमाता अ ह यादेवी होळकर 
वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मािसक र. .८,५८,९३४/- या दराने द.१/१/२०१७ ते 

३१/५/२०१७ पयत ०५ म हने अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस व ०५ 
म ह याचा अंदाजे र. .४२,९४,६७०/- अथवा शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये होणा-या 
वाढ सह येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 
िनणय – सदर वषयाची िन वदा या पुढ ल म ह यात पूण करावी.  

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

ठराव मांक - १११      वषय मांक - ३ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – उदयान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५८/२०१७ द.१४/०३/२०१७  
वषय - मनपाचे िनगड  मशानभूमी उदयानाम ये तैवान लॉन लावून िमळणबेाबत... 

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
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िनणय – उ ानातील थाप य वषयक मटेन सची कामे संबंिधत ठेकेदाराने करावीत. या माणे  
वकऑडरम ये नमूद करावे. एक लाख वृ  लावावेत. याम ये एनजीओ, सेवाभावी सं था, 
गणेश मंडळे, शाळांचे ितिनधी, पालकांचे ितिनधी बोलवावेत, ुप क न ुपला १०० झाडे 
द क ावीत. उ ान वभागाला सूचना आहे क , यापुढे वषय तुकडे क न आणायचे नाह त. 
सलग वषय आणावा. 

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

ठराव मांक - ११२      वषय मांक - ४ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२८०/२०१७ द.१५/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास टेमेफॉस ५०% EC  खरेद कामी ई-िन. .४५/२०१६-१७ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े  याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. एस के. से स यांचे 
टेमेफॉस ५०% EC  चे  लघु म दर र. . १४४६/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण ११५४ िल. टेमेफॉस ५०% EC  खरेद  कामी एकूण र. .१६,६८,६८४/- इतका 
खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१६,७३,३००/- पे ा ०.२७% 
ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याच े अवलोकन करणेत येत आहे. 
 
िनणय- कायप केवर ल वषय मांक ४ ते वषय मांक २० हे भांडार वभागाशी संबंिधत आहेत.   

मागील वेळ  हे वषय तहकूब केले होते. या ठकाणी या सव वषयांचे अनुषंगाने आदेश 
दे यात येत आहे क , अशा कारे वषय तुकडे क न सभागृहापुढे आणू नयेत. िन वदा 
काढ यात या यात व वषय सभागृहापुढे आणावा.  

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

ठराव मांक - ११३      वषय मांक - ५ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२७७/२०१७ द.१४/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास मले रया ला ह साईड ऑईल खरेद कामी ई- .३८/२०१६-१७ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारा पैक   मे. डॅपम स पे ट 
कं ोल अ ड अलाईड स हसेस यांचे मले रया ला ह साईड ऑईल चे लघु म दर र. . १३३/- .िल. 
ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ६००० िल. मले रया ला ह साईड 

ऑईल खरेद  कामी एकूण र. .७,९८,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र.  ८,१०,०००/- पे ा १.४८% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ११४      वषय मांक - ६ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२६०/२०१७ द.१४/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास काळे फनेल व सटेड फनेल खरेद कामी ई-िन. .४२/२०१६-१७ 
अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश 
अ ो केम कॉप . यांचे काळे फनेल व सटेड फनेल चे  लघु म दर येक   र. .२३६/- .िल. व 

र. .२३२/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास १८०५ िल. काळे फनेल 
र. .४,२५,९८०/- व १४९७ िल. सटेड फनेल र. .३,४७,३०४/- म ये खरेद  कामी एक ीत एकूण 
र. .७,७३,२८४/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण 
र. .७,९२,४८०/- पे ा २.४२% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ११५      वषय मांक - ७ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२६१/२०१७ द.१४/०३/२०१७  
मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास अ फासायफर मे ीन ५%WP खरेद कामी ई-िन. .७१/२०१६-१७ 
अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारा पैक   मे. रमेश 
अ ो केम कॉप . यांच े अ फासायफर मे ीन ५% WP चे  लघु म दर  र. .१२८७/- . क. ा  

झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास ७७ क. अ फासायफर मे ीन ५%WP खरेद  
कामी एकूण र. .९९,०९९/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र. .१,००,१००/- पे ा १% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ११६      वषय मांक - ८ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२७५/२०१७ द.१४/०३/२०१७  
मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास पायर  ॉ सफेन ०.५%  GR  खरेद कामी ई-िन. .४०/२०१६-१७ 
अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. ीराम 
अ ो एज सीज यांच े पायर  ॉ सफेन ०.५%  GR  चे  लघु म दर र. .३२९०/- . क. ा  झालेले 
आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण २७० क. पायर  ॉ सफेन ०.५%  GR खरेद  
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कामी एकूण र. .८,८८,३००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र. .८,९१,०००/- पे ा ०.३०% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ११७      वषय मांक - ९ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२५९/२०१७ द.१४/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद कामी ई-िन. .४९/२०१६-१७ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े  याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो 
एज सीज यांचे पायरोसीन ऑईल (ई) चे  लघु म दर र. .७३३/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास एकूण २५०० िल. पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद  कामी एकूण 

र. .१८,३२,५००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
१८,५०,०००/- पे ा ०.९४% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म 
िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ११८      वषय मांक - १० 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२७६/२०१७ द.१४/०३/२०१७  
मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास बायफे ीन १०%WPखरेद कामी ई-िन. .५२/२०१६-१७ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स व 
 मे. ीराम अ ो एज सीज यांच ेबायफे ीन १०%WP चे समान लघु म दर र. .४०८०/- .िल. ा  

झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ५०० क. बायफे ीन १०%WP खरेद  
कामी एकूण र. .२०,४०,०००/-इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र. .२०,८०,०००/- पे ा १.९२% ने कमी आहेत.सदर समान लघु म दर वकृत करणेस व 
सदरचे काम वभागून देणेस मा यता दलेली असून समान लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर व हत 

नमु यात वंत  करारनामे क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ११९      वषय मांक - ११ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२६३/२०१७ द.१४/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास अिसड ३३% HCL खरेद कामी ई-िन. .६८/२०१६-१७ अ वये 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो 
एज सीज यांचे अिसड ३३%HCL चे  लघु म दर र. .५६/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण १०९० िल. अिसड ३३%HCL खरेद  कामी एकूण र. .६१,०४०/- इतका 
खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .६२,१३०/- पे ा १.७५% ने 
कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १२०      वषय मांक - १२ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२६२/२०१७ द.१४/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास ट  सी एल पावडर  खरेद कामी ई-िन. .६९/२०१६-१७ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेल े होते.  याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. ीराम अ ो 
एज सीज यांच ेट  सी एल  पावडर चे  लघु म दर र. .८९५/- .२५ क.बॅग ा  झालेले आहेत. 
ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ५२३ बॅग ट  सी एल पावडर   खरेद  कामी एकूण र.  

४६८०८५/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण 
र. .४,७०,७००/- पे ा ०.५५% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १२१      वषय मांक - १३ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२८९/२०१७ द.१६/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास पॅरा वॉट डाय लोराईड २४% Sl खरेद कामी ई-िन. .५०/२०१६-१७ 
अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश 
अ ो केम कॉप . यांच ेपॅरा वॉट डाय लोराईड २४% Sl चे लघु म दर र. .५७०/- .िल. ा  झालेले 
आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास ५०० िल. पॅरा वॉट डाय लोराईड २४% Sl खरेद  कामी 
एकूण र. .२,८५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण 
र. .२,६६,०००/- पे ा ७.१४% ने जादा आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
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लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १२२      वषय मांक - १४ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२९०/२०१७ द.१६/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास साय य़ु ीन १०% WP खरेद कामी ई-िन. .४७/२०१६-१७ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम 

कॉप . यांचे साय य़ु ीन १०% WPचे लघु म दर र. .४७३०/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  
लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ५०० क. साय य़ु ीन १०% WP खरेद  कामी एकूण 
र. .२३,६५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
२३,७५,०००/- पे ा ०.४२% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म 

िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १२३      वषय मांक - १५ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२८७/२०१७ द.१६/०३/२०१७  
मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास फन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०% WP खरेद कामी ई-
िन. .४१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
िन वदाकारापैक   मे. रमेश अ ो केम कॉप . यांच ेफन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०% WP चे  लघु म 
दर र. .६४६/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण १००० क. 
फन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०% WP खरेद  कामी एकूण र. .६,४६,०००/- इतका खच येणार आहे. 
ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .६,५०,०००/- पे ा ०.६१% ने कमी आहेत. 

सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १२४      वषय मांक - १६ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२८८/२०१७ द.१६/०३/२०१७  
मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास Polydimethylsiloxane (PDMS 70%) खरेद कामी ई-िन. .६२/ 
२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  िन वदाकारापैक   

मे.एस.के.से स यांच े Polydimethylsiloxane (PDMS 70%) चे लघु म दर र. .४९२५/- .िल. ा  
झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ५००िल. Polydimethylsiloxane (PDMS 

70%) खरेद कामी एकूण र. .२४,६२,५००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .२४,०७,५००/-पे ा २.२८% ने जादा आहेत.सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १२५      वषय मांक - १७ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/३०३/२०१७ द.१८/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास बेिसलस थुरज सस H-14, 12As, (BTI) Liquid खरेद कामी ई-
िन. .५१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेल े होते.  याम ये ा  
िन वदाकारा पैक   मे.रमेश अ ो केम कॉप . यांचे बेिसलस थुरज सस H-14, 12 As, (BTI) Liquid चे 
 लघु म दर र. .१४९५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण 
१४४० िल. बेिसलस थुरज सस H-14, 12As,(BTI) Liquid खरेद  कामी एकूण र. . २१,५२,८००/- इतका 
खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .२१,६०,०००/- पे ा ०.३३% 
ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १२६      वषय मांक - १८ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/३२४/२०१७ द.२४/०३/२०१७  
मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास टेर  एएफ एम म ट   खरेद कामी ई-िन. .७८/२०१६-१७ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े  याम ये ा  िन वदाकारापैक  म.ेसुह रद केिमक स 
यांचे टेर  एएफ एम म ट  चे लघु म दर र. .१३२५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने आरो य वभागास एकूण १००० िल. टेर  एएफ एम म ट    खरेद  कामी एकूण 
र. .१३,२५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण 



10 
 

 
 

र. .१३,४०,०००/- पे ा १.११% ने कमी आहेत. सदर लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
असून लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर व हत नमु यात  करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १२७      वषय मांक - १९ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/३४१/२०१७ द.२९/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागास ई-िन. .८०/२०१६-१७ अ वये ा  लघु म  िन वदाकार मे.डॉ फन 
से स यांचे १५२४ बॅग मॅलेथीऑन ड ट ५% चे  लघु म दर  र. .१८,२८,८००/-हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .१८,४०,९९२/-पे ा ०.६६% ने कमी आहेत. ा  लघु म दर वकृत 

क न िन वदेतील काम लघु म िनवेदाकार मे. डॉ फन से स कॉप रेशन यांचे कडून १५२४ बॅग 
मॅलेथीऑन ड ट ५%  एकूण र. .१८,२८,८००/-(अ र  र. .अठरा लाख अ ठावीस हजार आठशे फ ) 
म ये खरेद कामी व हत नमु यात करारनामे क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १२८      वषय मांक - २० 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/३३१/२०१७ द.२९/०३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे वै कय वभागास  व वध कारचे साफ सफाई सा ह य  खरेद कामी  ई-
िन. .४६/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते.  याम ये ा  
िन वदाकारा पैक  मे.रेखा इं ज.व स यांचे बाब .१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७, 
१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५ असे एकूण ३५ बाबीच े लघु म दर 
एकूण र. .१२,३०,७६६/- इतके ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र. .११,८२,२४८/-पे ा ४.१०%ने जादा आहेत.सदर लघु म दर वकृत क न लघु म 

िन वदाकार यांचेबरोबर व हत नमु यात  करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १२९      वषय मांक - २१ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/२४१/२०१७ द.०४/०३/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य व भागांतगत व व ध दवाखाना/ णालयम ये 
व व ध अिभ नामाची पदे एक  त मानधनावर  हंगामी व पात ६ म हने कालावधीकर ता तावात 
नमूद माणे भरणेबाबत व जा ह रात िस द करणेस तसेच भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  सव पदे 
दर  सोमवार  Walk In Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १३०      वषय मांक - २२ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/५१/२०१७ द.८/३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ 
अ वये मनपा ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन-२०१६-१७ म ये जा हर 
कटनानुसार अज माग वले असुन ा  अजापैक  एका लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले आहे. 
यानुसार तावात नमूद लाभाथ स एकुण र. .१,०००००/-(Back and Subsidy) व पात अथसहा य 
दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
 
िनणय– म हला व बालक याण वभागाला आदेश आहेत क , Back and Subsidy ह  Back and Subsidy 

हणूनच वापरली गेली पाह जे. तसे बँकांना िनदश ावेत. जर तसे वापरले जात नस याचे 
िनदशनास आलेतर संबंिधतावंर कारवाई कर यात येईल. आपण अपंग य ंना आिथक मदत 
करतो आहोत. याचा उपयोग यवसायासाठ च होणे आव यक आहे. या ीने द ता घेणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १३१      वषय मांक - २३ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/१४८/१७ द.१९/१/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा.आयु  यांचे आदेशा वये व मंजुर तावानुसार मनपा िनवडणुक २०१७ चे वेळाप कातील 
कालावधीनुसार इं ायणीनगर येथील संत ाने र डासंकुल (बॅडिमंटन हॉल) येथे मनपा िनवडणुक 
२०१७ साठ  मतदान यं  क ाचे कामकाजासाठ  ता पुर या वनी ेपण, काश यव था, व ुत वषयक 
कामे, सी.सी. ट. ह . व जनरेटर यव था करणेच ेर. .९,९८,६००/- (अ र  र. . नऊ लाख आ या नव 
हजार सहाशे फ ) र कमेचे काम म.े मुत  मंडप पकर अ ड इ क स, िनगड  यांजकडुन 
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स याचे चालु िन वदा वकृत दराने (०.९% कमी) करारनामा न करता अदा थटे प तीने क न घेणेस 
व या कामी होणा-या खचा या अदायगीस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १३२      वषय मांक - २४ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/१५०/१७ द.१९/१/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा.आयु  यांचे आदेशा वये व मंजुर तावानुसार मनपा िनवडणुक २०१७ चे वेळाप कातील 

कालावधीनुसार अंकुशराव लांडगे े ागृह येथे मनपा िनवडणुक २०१७ चे भाग .४,५,७ कर ता 
िनवडणुक िनणय अिधकार  यांचे कायालयाशी संबधीत ता पुर या वनी ेपण, काश यव था, व ुत 
वषयक काम,े सी.सी.ट . ह  व जनरेटर यव था करणेचे र. .७,२१,९२८/- (अ र  र. . सात लाख 
एकवीस हजार नऊशे अ ठावीस फ ) र कमेचे काम म.े मुत  मंडप पकर अ ड इ क स, 

िनगड  यांजकडुन स याचे चालु िन वदा वकृत दराने (०.९% कमी) करारनामा न करता थेट प तीने 
क न घेणेस व याकामी होणा-या खचा या अदायगीस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १३३     वषय मांक - २५ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ण/१/का व/१५३८/२०१७ द.२८/०२/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णवा हका वभागातील कामाचा याप पहाता मागील 3 

मह यात मानधनावर जे कमचार  (वाहनचालक) नेमलेले आहेत यांची मुदत द.03/03/2017 रोजी 
संपु ात आलेली आहे.  तावात  नमुद उमेदवारांना याचे  नावापुढे नमूद केले या पदावर व नमुद 
मानधनावर 1 दवस सेवा खंड त क न यांना पुढ ल 1 म हना कालावधीसाठ  मुदतवाढ स काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 
 
िनणय- असा आदेश दे यात येत आहे क , णवा हकेवर काम करणारे वाहनचालक आप या 

मा हती या डॉ टरांकडे पेश टला घेवून जातात हे यो य नाह . पेश ट या सांग यानुसार यो य 
या हॉ पटलम ये पेश टला घेवून जाणे आव यक आहे. अ यथा तशी त ार आ यास अशा 
वाहनचालकांवर कारवाई करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १३४      वषय मांक - २६ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग –म यवत  भांडार  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०२/का व/१२१७/२०१७ द.७/३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लेखा वभागासाठ  आव यक तातड ने सामा य 

पावती (संगणक य) मनपा नमु या माणे 30 बॉ स पु वणेकामी कोटेशन नोट स ं . 44/2016-17 मे. 
एम. के. एंटर ायजेस पुणे यांचे लघु म दर ित बा स 2196/- या माणे 30 बॉ स  साठ  दर एकुण 
र.   65,880/- ा  झालेले आहेत. सदरचे लघु म दर वकृत करणेस मा. सहा.आयु  यांचेकड ल 

दनांक 13/2/2017 रोजी या ता वये मा यता दलेली आहे.   मे.एम.के. एंटर ायजेस पुणे यांचेकड ल 
लघु म दर एकुण र. .65,880/-  म ये छपाई क न पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १३५      वषय मांक - २७ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/१४९/१७ द.१९/१/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा.आयु  यांचे आदेशा वये व मंजुर तावानुसार मनपा िनवडणुक २०१७ चे वेळाप कातील 
कालावधीनुसार इं ायणीनगर येथील संत ाने र डासंकुल (बॅडिमंटन हॉल) येथे मनपा िनवडणुक 
२०१७ चे . . ३,६,८ कर ता िनवडणूक िनणय अिधकार  यांचे कायालयाशी संबंिधत ता पुर या 
वनी ेपण, काश यव था, व ुत वषयक काम,े सी.सी. ट. ह . व जनरेटर यव था करणेचे 

र. .९,९४,५१८/- इत या र कमेचे काम म.े मुत  मंडप पकर अ ड इ क स, िनगड  यांजकडुन 
स याचे चालु िन वदा वकृत दराने (०.९% कमी) करारनामा न करता थेट प तीने क न घेणेस व 
याकामी होणा-या खचा या अदायगीस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १३६      वषय मांक - २८ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मा हती व जनसंपक  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा. शासन अिधकार  यांचे जावक .माजसं/५/का व/१०८/२०१७ द.८/३/२०१७  

मा. शासन अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.०३/0१/२०१७ रोजी भाग .६० सांगवी येथील 
व. तानाजी िशतोळे (सरकार) िशवसृ ी उ ानातील यानधारणा क ाचा लोकापण सोहळाचे आयोजन 

कर यात आले होते. या काय माचे हड ओ शु टंग कर यासाठ  एकुण ३ हड ओ कॅमेरा व १ 
हड ओ िम सरसह हड ओ शु टंग कर यात आलेले आहे. यानुसार सदर कामासाठ  र. .30,000/- 

(अ र  र. . तीस हजार फ ) इतका य  खच आला अस याने यास काया र मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १३७      वषय मांक - २९ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/८६/२०१७ द.८/३/२०१७  

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .23 अ वये 
वाय.सी.एम.एच येथील अंतगत दुर वनीची वा षक देखभाल/दु ती करणेकामी मे.अबान इले व स. 
िन.र. .13,06,869/- ( अ र  र. . तेरा लाख सहा हजार आठशे एकोणस र फ ) पे ा 5.01% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १३८      वषय मांक - ३० 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०८/का व/१५८/२०१७ द.८/३/२०१७  

मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा हती व जनसंपक वभागासाठ  आव यक मतदार 

जनजागृती आव यक टकस मनपा नमु या माणे छपाई खरेद  कामी कोटेशन नोट स ं .43/2016-17 
अ वये मे. अमृत मु णालय िचंचवडयांचे लघु म दर एकुण र. .2,92,000/- म ये  खरेद करणेस 
मा.सहा.आयु  भांडार यांचेकड ल द.9/2/2017 रोजी या ता वये मा यता दलेली आहे. मे.अमृत 
मु णालय िचंचवड यांचेकड ल लघु म दर एकुण र. .2,92,000/- म ये छपाई क न पुर वणेकामी 
पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक - १३९      वषय मांक - ३१ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७७/१७ द.१०/०३/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 76/2/2016-17 अ वये भाग .४१ गांधीनगर 
मधील भगवतगीता वडार समाज मं दराम ये काम करणेकामी मे.युिनक ेडस िन.र. .35,01,400/- 

(अ र  र कम पये प तीस लाख एक हजार चारशे फ ) पे ा 15.96% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र.  30,89,705/-  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 - १४०     वषय मांक - ३२ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/१/का व/१४/२०१७ द.१४/३/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या वाय.सी.एम. णालयाक रता आव यक Gastroscope & 

Colonoscope With Video System  खरेद कामी म.ेबालाजी ेडस यांचे Pentex कंपनीचे ती नग 
र. .१८,५०,०००/- ा  लघु म दरानुसार एक नग Gastroscope & Colonoscope With Video 

System खरेद  कर यास येणा-या र. .१८,५०,०००/- साठ  करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १४१     वषय मांक - ३३ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/०८/का व/१८७/२०१७ द.१०/३/१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये एकुण १५ वषयांपैक  थम १० वषयांम ये 
(मेड सीन/जनरल मेड सीन, ी रोग व सुितशा , कान/नाक/घसा, अ थरोग, बालरोग,श य 
शा (सजर ),  करण (रेड ओ डाय नोिसस), मानसोपचार शा , भुलशा , पॅथोलॉजी हे पद यु र 
अ यास म सु  कऱणेसाठ  येक वषयांक रता र. .१,५०,०००/- या माणे १० वषयांक रता 
र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख पये फ )  महारा  शासनाचे वै क य िश ण व 
औषधी ये वभाग,मुंबई यांना यांना अदा करणेकामी व सदरचा खच यशवंतराव च हाण मृित 

णालयाकड ल “पी.सीएम.सी.(YCMH) एम.यु.एच.एस. पी.जी. इ ट युट” या लेखािशषातुन व सन 
२०१६-२०१७ या सुधा रत अंदाजप कानुसार खच  टाकणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १४२      वषय मांक - ३४ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/६१/२०१७ द.१५/३/२०१७  
वषय - से टर . 10 व से. .12 टाक  व न पाणीपुरवठा होणा-या भागात वतरण निलका टाकणे व  

 इतर अनुषंगीक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ३४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
िनणय – सदर वषयाचे ॉ ग दाखवावे. तोपयत वषय तहकूब करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १४३      वषय मांक - ३५ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०८/का व/१६५/२०१७ द.१४/३/२०१७  
वषय - महापािलका साव क िनवडणूक–2017 कर ता हड यो िच ीकरण करणेबाबत... 

वषय मांक ३५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 
िनणय- वषयप केवर घेणेकामी वषय व तृतपणे मांडणे आव यक आहे. हा वषय संपूण शहरासाठ  

सरसकट करायला पा हजे होता. १८० गुणीले काम दले या माणसांची सं या असे केले 
असतेतर अिधक बचत झाली असती. वषय पुढ ल सभेपयत तहकूब करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १४४      वषय मांक - ३६ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/११५/२०१७ द.१४/०३/२०१७  

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व वध करसंकलन कायालयाम ये िमळकत कराचा भरणा करणेकामी सहा े य 

कायालये तसेच १६ िमळकत भरणा क  असे एकूण २२ बारकोड कॅनर वथ टॅड खरेद  करणे 
आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दघी येथे नवीन करसंकलन कायालय काया वत 
कर यात आलेले आहे तसेच महापािलकेचे व छ भारत हा नवीन वभाग काया वत कर यात 
आलेला आहे.या दो ह  वभागाक रता दोन ंटरची तातड ने आव यकता आहे. २२ बारकोड कॅनर वथ 
टॅड व २ ंटर (ऑल इन वन ंटर Canon MF-4750व  ऑल इन वन ंटर Canon MF-4820D) 

खरेद  कामी दर मािगवले असता अंदाजीत खच १,४४,१४५/- इतका खच अपे ीत ध न सा ह य खरेद  
करणेकामी कोटेशन नोट स िस द कर यात आलेली होती. कोटेशन िस द  नंतर याम ये एकुण 
चार कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन उघडणेत आले असता याम ये मे.एस बी 
ईले ॉिन स,पुणे याचे बारकोड कॅनर वथ टॅड क रता र. .१,०६,४८०/- व मे.एम.के.एंटर ायझेस,पुणे 
ंटरक रता र. .३०,६९०/- इतके दर लघु म आलेले आहेत. यांचे दरानुसार र. .१,३७,१७०/- इतका खच 

अपे ीत आहे. यांचे दर अंदाजप क य दरा पे ा ४.८४ ट कयानी कमी ा  झाले आहेत. सदर 
कामाची तातड क वचारात घेता करारनामा न करता २२ बारकोड कॅनर वथ टॅड व २ ंटरखरेद   

खरेद  करणेकामी येणा-या र. .१,३७,१७०/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १४५      वषय मांक - ३७ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१९०/२०१७ द.१६/०३/२०१७  

मु य लेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावासोबतचे प  अ म ये दश वल े माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत  
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येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १४६      वषय मांक - ३८ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – अिभलेख  
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आिभ/२/का व/३०/२०१७ द.२८/२/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या िनयु स 
दनांक १/३/२०१७ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .२०,०००/- (अ र  र. . वीस हजार 
फ ) इत या या पुव या एक त मानधनावर मुदतवाढ देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १४७     वषय मांक - ३९ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग–मा हती व तं ान  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनआरएम/३/का व/१०८/२०१७ द.१६/३/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

माट िसट  क पासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची िनयु  करणेकर ता क  
शासनामाफत आदेश िनगत होणे आव यक अस याने याबाबत आव यक तो पाठपुरावा करणेकर ता 
द.२ जानेवार ,२०१७ ते द.३ जानेवार ,२०१७ या कालावधीत नवी द ली येथे उप थत रहाणेकामी 
ी.िनळकंठ पोमण, मा हती व तं ान अिधकार  यांनी वखचाने केले या एकूण र. .१४,९०९/- (अ र  

र कम . चौदा हजार नऊशे नऊ फ ) ची ितपुत  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १४८     वषय मांक - ४० 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/०८/का व/३१२/२०१७ द.१६/३/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये  पी.जी.इ ट युट कर ता दर महा शासक य वेतन 
ेणीनुसार हंगामी व पात (३६४ दवस) कालावधीकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन 

मुलाखती/लेखी प र ा घेवुन व वध पदे(४४) भरणेस शासक य वेतन ेणीनुसार वेतन अदा करणेस व 
जर आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल हंगामी व पात (३६४ दवस) कालावधीकर ता 
सदर पदासाठ  Walk in interview ने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १४९      वषय मांक - ४१ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/१०११/२०१७ द.१५/३/२०१७  
वषय - जुना हॅर स जचे Structural Audit करणेबाबत... 

वषय मांक ४१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १५०     वषय मांक - ४२ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग-जलशु करण क  से.२३ पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/का व/अ३/५६/२०१७ द.१८/३/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके क रता आं ा व भामा आसखेड पाणी पुरवठा योजना क प 
राब वणे क रता सन २०१७-१८ या अंदाज प काम ये वशेष योजना िनधी लेखाशीष अंतगत र. . ५० 
कोट  इतक  र कम ठेव यात आली आहे. िनयो जत आं ा व भामा आसखेड क प पाणीपुरवठा 
योजनेसाठ  महारा  जीवन ािधकरण, वभाग .१, पुणे यांची सदर क प योजने या िन वदापूव 
कामासाठ  (Pre-Tender Activity) क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणे व सदर क प 
र कमे या ०.५०% + सेवाकर स हत सेवाशु क फ  देणेस मा यता देणेत येत आहे.   
 
िनणय- टाईमबाऊंड टागट देऊन काम केलेतर जा तीत जा त काम होईल. आं ा व भामा आसखेड 

पाणी पुरवठा योजना क प राब वताना वारंवार या ुट  राहतात यावर ल  ा. जोपयत 
शेतकर  व जागा मालकांना व ासात घेत नाह त, तोपयत ोजे ट पुढे जाऊ शकत नाह . 
एखादा जीव गेलातर संपूण कुटंूब र यावर येत.े हणून काळजीपूवक काम कराव.े    

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - १५१      वषय मांक - ४३ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१४४१/२०१७ द.९/३/२०१७  
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१-२०१६-१७ दापोड  िनगड  या बीआरट एस 
मािगकेवर बस टेशनसाठ  सुर ा व व छता वषयक कामे करणे अंतगत दापोड  िनगड  मागावर ल 
बसेससाठ  ा सिमटस व आर.एफ.आय.ड .टँग व रोलर बस वणेकामी मे.टे नो नँटस िस यु रट  
िस ट म ा.िल. िन.र. .३१,६८,२२८/- (अ र  र. .एकतीस लाख अडुस  हजार दोनशे अ ठावीस 
फ ) पे ा ५.००% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,२६,६३९/- 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  
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मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १५२     वषय मांक - ४४ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग – औ. .सं था (मुलींची) कासारवाड  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .औ स(ंमु.)/१/का व/१०७/२०१७ द.२१/३/२०१७  
वषय- औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  येथ ेएक त मानधनावर िनदेशक  

फेरिनयु बाबत... 
वषय मांक ४४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
िनणय– मोरवाड  व कासारवाड  दो ह  आयट आयमधील िश क कायम व पी असले पाह जेत. पधा 

होऊन जे िश क येतील यांची िनयु  कायम व पी करावी. पुढ ल वेळ  सभागृहात येताना 
५ वषाचा संपूण लेखाजोखा घेऊन याव.े दो ह  आयट आयमधील एकूण व ाथ / व ािथनी 
सं या, कोणकोणते कोसस घेतल े जातात, कती व ाथ  उ ीण झाले आहेत, कती 
व ा यानी रोजगार सु  केला आहे कंवा वतः या पायावर उभे आहेत, का ट ायटेर या 
लागू आहे का, फ  का वाढवली, सहाच व ािथनी का िशकतात, इत या कमी व ािथनींनी 
वेश का घेतला, ह  संपूण मा हती पुढ ल वेळ  येताना घेऊन यावी. तोपयत वषय तहकूब 

कर यात येत आहे.   

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

ठराव मांक - १५३      वषय मांक - ४५ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/६३/२०१७ द.२३/३/२०१७  
वषय - महानगरपािलका ह तील ४१ मशानभूमी/दफनभूमीत ठेकेदारामाफत काळजीवाहक पुर वणेचे  

 कामकाजास मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय मांक ४५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

 
िनणय– पुणे महानगरपािलकेत वैकंुठ मशानभूमी, तसेच यासार या मोठमो या मशानभूमी आहेत. 

ितथे एकावेळ  १५ अं य वधी होऊ शकतात. यात गॅस शववा हनी, पारंपार क प तीने, डझेल 
शवदाह नी असत.े सगळे सा ह य ितथे जागेवर उपल ध असते. पास सु ा जागेवर िमळतो. 
आप याकडे असे का होऊ शकत नाह . आपण सु ा थोड फार सुधारणा करायला हरकत नाह . 
असं य दफनभूमी/ मशानभूमी या सव ठकाणी माणसाला पोहचवताना सु ा आप याकडे 
पाणी नसते. कु यांनी घाण केलेली असते. विच  कार असतात. माणूस दुःखात असतो. 
ितथे गे यावर व छता नस यामुळे यालाच हातात झाडू घेऊन प हली व छता करावी 
लागते. अशी अवहेलना झाली नाह  पा हजे. चांग या वेग या कार या मशानभूमी कर याचे 
काम हाती यावे. येक समाजाचे जे िस बॉल असतील, ते ितथे िन तपणे क न ावेत. 
मशानभूमी कंवा दफनभूमीला िभंत का आव यक आहे ते यांना समजावून ाव.े 
यां याबरोबर िमट ंग यावी. यां या भावनांचा िन त इथे मान राखला जाईल. 
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दफनभूमी/ मशानभूमीक रता ४१ ठेकेदारांना काम दे याऐवजी ६ भागांसाठ  फारतर १२ 
कंवा ६ सं थांना काम दे यात यावे. संपूण मा हती घे यासाठ  पुढ ल सभेपयत वषय  
तहकूब कर यात येत आहे.     

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

ठराव मांक - १५४      वषय मांक - ४६ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/८/२०१७ द.२१/०३/२०१७  

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

द.०५/१२/२०१६ ते द.११/१२/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मुलेप/६/का व/८/२०१७ द.२१.०३.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
िनणय- कायप केवर ल वषय मांक ४६ ते वषय मांक ६२ हे मु यलेखाप र ण वभागाशी 

संबंिधत आहेत. थायी सिमतीचे आदेश आहेत क , आपण दर शिनवार  बैठक घेऊन 
ऑफ सर ऑफ द वीक िन त करावा. व यांचा स कार करावा. आज या या चचतून 
िन प न झाले आहे क , आपण क लूजनला आले पाह जे. सव वभाग मुखांनी 
मु यलेखाप र क यांना यांचे वभागाचे रेकॉड उपल ध क न ाव.े शासन वभागाने या 
या ठकाणी टाफ कमी पडतोय, तेथे टाफ पूरवावा. आ ा लाड सिमतीत जे कमचार  

घेतले आहेत, यातील कमचार  ब-यापैक  िशकलेले आहेत. यांना या या ठकाणी बसवा. 
चांगले काम करणारा टाफ मु यलेखापर क यांना ावा. कारण लेखाप र ण होणे फार 
गरजेचे आहे. मा.अित.आयु  यांनी सांिगत या माणे एक मागील वष व  आ ाचे एक वष 
या माणे के यास लेखाप र ण जलद होऊन लेखाप र णाची ५ वषाची गॅप भ न काढता 
येईल. सवानी जबाबदार ने काम कराव.े मागील फाईलींचे रेकॉड घेत गे यास या सापडणार 
आहेत.  

मा.आयु  साहेबांनी यात गांिभयाने ल  घालाव.े अिधका-यांना फ ड वक खूप आहे. 
बजेट झा यानंतर अिधका-यांची धावपळ होणार आहे. तर देखील यांनी या यापातून 
लेखाप र णाचे काम करणे फार गरजेचे आहे, ते यांना करावे लागणार आहे. हे काम केले 
नाह तर आ हाला सु ा िनयमांचा आधार यावा लागणार आहे. माझे आदेश आहेत क , 
मु यलेखाप र कांनी मागणी केलेली कागदप े ताबडतोब लवकरात लवकर सादर करावीत. 
जेणेक न कठोर कारवाई करायला लागू नय.े वभाग मुखांना वचारणे आहे क , आपण 
कुठलेह  काम केले, उदा. शाळेचे बांधकाम केले तर याला तडे गेलेले असतात, घरे देतो, 
याला तडे गेलेले असतात. कोण याह  कामावर वॉरंट  पर यड घे यासाठ  पेपर तयार केला 
पाह जे. महापािलके या मा यमातून या काह  वा तू बांधतो, याचा सु ा वॉरंट  पर यड 
ठेवून जो काह  असेल तो एक ट का, दोन ट का भ न घे यात यावा. कामाचा वॉरंट  प रयड 
पा हजे, तो काय आहे ते ठरवावे व याबाबत पुढ ल सभे या वेळ  मा हती ावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १५५      वषय मांक - ४७ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/९/२०१७ द.२१/०३/२०१७  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१२/१२/२०१६ ते द.१८/१२/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मुलेप/६/का व/९/२०१७ 

द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १५६      वषय मांक - ४८ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११/२०१७ द.२१/०३/२०१७  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२६/१२/२०१६ ते द.०१/०१/२०१७  अखेर संपणा-या आठव याचा मुलेप/६/का व/११/२०१७ 
द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक - १५७      वषय मांक - ४९ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/६/२०१७ द.२२/०३/२०१७  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 

नो हबर २०१६ मधील मुलेप/६/का व/६/२०१७ द. २२/३/२०१७ अ वये अ यावत एकूण कामकाज 
वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १५८      वषय मांक - ५० 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/७/२०१७ द.२२/०३/२०१७  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
डसबर २०१६ मधील मुलेप/६/का व/७/२०१७ द. २२/३/२०१७ अ वये अ यावत एकूण कामकाज 
वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १५९      वषय मांक - ५१ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१०/२०१७ द.२१/०३/२०१७  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१९/१२/२०१६ ते द.२५/१२/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मुलेप/६/का व/१०/२०१७ 
द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १६०      वषय मांक - ५२ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२/२०१७ द.२१/०३/२०१७  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण वभागातील 
द.०२/०१/२०१७ ते द.०८/०१/२०१७  अखेर संपणा-या आठव याचा मुलेप/६/का व/१२/२०१७ 

द.२१.०३.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १६१      वषय मांक - ५३ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /३/का व/१३४०/२०१७ द.२२/३/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

वाय.सी.एम. णालयातील त  वै क य अिधकार  यांना दरमहा एक त र. .५,०००/- या 
मानधनावर तावात नमूद माणे यांचे नावासमोर नमुद दनांकापासून ६ मह ने या कालावधीसाठ  
मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १६२      वषय मांक - ५४ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/१२३/२०१७ द.२१/३/२०१७ 
वषय – पीएमपीएमएल सं थेस पासेसपोट  अदा करावयाचे रकमेस मा यता देणेबाबत.... 

वषय मांक ५४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
िनणय- पीएमपीएमएल या अिधका-यांनी सभेस येताना मा हती घेऊन यावे. तोपयत वषय पुढ ल 

सभेपयत तहकूब कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १६३      वषय मांक - ५५ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.मु य माह ती व तं ान अिधकार  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/१२६/२०१७ 
      द.२०/०६/२०१७  

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक २०१७, कर ता 11 िनवडणूक िनणय 
अिधकार  यांचे कायालय तसेच िनवडणूक वषयक कामकाज करणारे व वध क ाकड ल संगणक 
यं णेसाठ  तातड ने आव यक क झुमेबल साह य खरेद  र. .1,93,590/- (अ र  र. . एक लाख 
या नव हजार पाचशे न वद फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १६४      वषय मांक - ५६ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – नगररचना व वकास   
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/आ-२/९७/१७ द.२७/३/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

ी.शरद वनायक नाईक,िनवृ  उप ज हािधकार  यांना दरमहा र. .३०,०००/- एक त 
मानधनावर सम वयक भूसंपादन अिधकार  या पदावर पुढ ल दोन वषासाठ  िनयु  करणेस व 
याकामी येणा-या एकुण र. .७,२०,०००/- (अ र  र. . सात लाख वीस हजार फ ) चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १६५      वषय मांक - ५७ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०८/का व/१९४/२०१७ द.३०/०३/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महापािलका साव क िनवडणूक–२०१७ कर ता ई 

िन.सु. .30/2016 अ वये म.े आनंद एंट ायजेस, यांचेकड ल ा  झालेले लघु म दर .चौ.फुट 28.50 

माणे ले स/बॅनरचे एकुण १,०६,१०० चौ.फुट  वेळोवेळ  आयोगाचे सुचनेनुसार मंजुर दराने एकुण 
र. .३०,२३,८५०/- चे जादा कामकाज आव यकते नुसार तातड ने क न घेतले आहे. मे. आनंद 
एंट ायजेस, यांचे ले स बॅनसचे कामकाज ित चौ. फुट २८.५० पैसे या माणे १,०६,१०० चौ.फुटासाठ   

एकुण र. .३०,२३,८५०/- (अ र  र. . तीस लाख तेवीस हजार आठशे प नास फ ) या खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 



24 
 

 
 

 
ठराव मांक - १६६      वषय मांक - ५८ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/१२६/२०१७ द.३१/३/२०१७  

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

ESCI, है ाबाद  यांना द.२१/११/२०१७ ते २४/११/२०१७ कालावधीत आयो जत केले या “Big 

Data Analytics using Hadoop & R Tool” िश णाकर ता मा हती व तं ान वभागाकड ल कमचार  
उप थत रहाणेकामी िश ण शु क व िनवास याकामी म.े ESCI यांना आगाऊ अदा केले या 
र. .१,०३,०००/- चे समायोजन करणे आ ण वासाक रता ी. दपक पवार यांनी वखचाने केले या 
र. .४,९९७/- ची ितपुत  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १६७     वषय मांक - ५९ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१२५/१७            
द.३/४/२०१७  
मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-CSSD वभागातील NAT STEEL कंपनीचे 
Autoclave मशीन 36 SR/E (428)व  24 SR/E (942)  ची दु ती (पाटस खरेद  + दु ती) करणेसाठ      

ई-िन वदा सुचना ं .०२/२०१६-१७ अ वये िन वदा माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  
िन वदांम ये मे. ी कं शन, पंपर  यांनी दर कमी क न सादर केलेली िन वदा एकूण 

र. .११,६९,१३५/- लघु म ा  झाली असुन वकृत करणेत आलेली आहे. यानुसार ई-िन वदा सुचना 
ं .०२/२०१६-१७ अ वये ा  लघु म दर िन वदाधारक मे. ी कं शन, पंपर  यांचेकडून यशवंतराव 

च हाण मृती णालया या OT-CSSD वभागातील NAT STEEL कंपनीचे Autoclave मशीन 36 

SR/E (428)व  24 SR/E (942)  या दु तीकामी (पाटस खरेद  + दु ती) आव यक पाटस यांनी कमी 
क न सादर केले या दरा माणे करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर दु तीसाठ  होणारा खच 
एकूण र. .११,६९,१३५/- (अ र  र. .अकरा लाख ऎकोणस र हजार ऎकशे प तीस फ ) मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १६८      वषय मांक - ६० 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/७२/२०१७ द.९/१/२०१७  
वषय -  इ े य कायालयांतगत उ ाने सुशोिभकरणासाठ  रोपे खरेद  व नुतणीकरण करणेबाबत... 

वषय मांक ६०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - १६९      वषय मांक - ६१ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./४/का व/१२१/२०१७ द.३/४/२०१७ 
वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ,ब,क,ड,इ,फ े ीय कायालया या काय े ातील 

र त/ेगटस साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था/बेरोजगारां या सहकार  सेवा 
सं था/मजूर सहकार  सं था यांचेकडून खाजगीकरणा ारे कमान वेतन दराने उपल ध केले या 
कामगारांचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत...  

वषय मांक ६१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
िनणय- मा.दंडवते साहेब, आपण या ठेकेदारांना बील अदायगी केली आहे. बील अदायगी करताना 

या या पाव या सादर के या जातात. परंतू या कमचा-यां या खा यात ईएसआय,पीएफ 
भरला जातो का नाह  याचे करण आ ह  उघडक स आणले होते. यातील गर ब हा अ यंत 
गर बी या खाल या रेषेखालील गर ब सु ा असतो. यां याकड ल पैसे हे लुटतात. यांची लूट 
होऊ नये व गर बाला पैसा िमळाला पाह जे. या मा या मताशी थायी सिमती सहमत आहे. 
उ ा दुपार  ३.०० वा. पयत थायी सिमती कायालयात मागील वषातील ईएसआय व पीएम 
या या कमचा-यांना िमळाले आहेत का नाह त, या कमचा-यांचे फोटो आय काड व 
पमन ट ऍ ेस सह त याची मा हती सादर करावी. वषय पुढ ल सभेपयत तहकूब कर यात 
येत आहे.    

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

ठराव मांक - १७०      वषय मांक - ६२ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२८१/२०१७ द.५/४/२०१७  

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावासोबतचे प  अ म ये दश वल े माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक - १७१      वषय मांक - ६३ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मात व/१४/का व/७८/२०१७ द.६/४/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागपूर महानगरपािलका यांचे वतीने द.७/०४/२०१७ ते ८/४/२०१७ या कालावधीत नागपूर येथे 
आयो जत केले या Elets Elets Smart & Sustainable City Summit & Expo – Nagpur या सेिमनार व 
दशनात मनपा या वतीने भाग घेणेसाठ  एक टॉल बुक करणेसाठ  र. .३,४५,०००/-चा धनादेश Elets 

Technomedia Pvt. Ltd व इतर खचासाठ  र. .५०,०००/ चा धनादेश मु य मा हती व तं ान अिधकार  
यांचे नांवे अदा करणेस, व सदरचा एकुण खच र. .३,९५,०००/ (अ र  र. .तीन लाख पं या णव हजार 
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फ ) “ माट िसट ” या लेखािशषामधून खच  टाकणेस व याकामी आगाऊ र कम अदा करणेस 

काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७२      वषय मांक - ६४ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/६७/२०१७ द.३/३/२०१७  
वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील ३६ पैक  नजीकचे ०२ मशानभूमी/  

दफनभूमीसाठ  ठेकेदार प तीने २४ तासासाठ  ०७ काळजीवाहक ती दन पुर वणेबाबत... 
वषय मांक ६४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

िनणय- मा.दंडवते साहेब आप याला सूचना कर यात येते आहे क , ६ भागांसाठ  ६ एज सी 
ठेव यास कामात सुसू ता येईल. ईएसआय/पीएफ बाबतीत या या सं थांकडून गैरवतन 
झा याचे आढळून येईल, या सं थांवर फौजदार  दाखल क न यांना का या याद त टाकावे. 
वषय .६४ पुढ ल सभेपयत तहकूब कर यात येत आहे.    

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

ठराव मांक - १७३     वषय मांक - ६५ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ण/१/का व/१५७६/२०१७ द.२०/३/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यशवंतराव च हाण मृती णालयाअंतगत णवा हका 
वभागाक रता आव यक सं ये माणे  ‘वाहन चालक’  उपल ध नस याने णालयीन कामकाजा या 
सोईचे ीने वाहनचालक कमचा-यांची हंगामी व पात दरमहा एक ीत मानधनावर 6 म हने 
कालावधीसाठ  नेमणूका करणे आव यक आहे. यापूव  नेमणूका केले या उमेदवारांचा नेमणूक कालावधी 
माहे 4 ए ल  2017 रोजी संपु ात येत अस याने णवा हका वभागाक रता वाहन चालक पदे दरमहा 
एक ीत मानधनावर हंगामी व पात 6 म हने कालावधीसाठ  भरणे आव यक आहे. याक रता वाहन 
चालक ‘पदे ता पुर या व पात 6 म हने कालावधीसाठ  भरणेक रता न याने जा हरात िस  क न 
येणा-या अजदारांमधून पा  होणा-या उमेदवारां या कायशाळा वभागामाफत यावसाियक ा या क 
प र ा घेऊन एक ीत मानधनावर उमेदवार िनयु  करणे व ित ा याद  तयार करणे आव यक 
अस याने तावात नमूद माणे वाहनचालक पदे 6 म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .11,974/- 

मानधनावर व हत प तीनुसार भरणेस तसेच िनवड व ित ा याद  मधील उमेदवारांची  िनयु  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
िनणय- मा.डॉ.रॉय यांना सूिचत कर यात येत आहे क , कुठ याह  हॉ पीटल कंवा कुठ याह  

डॉ टरबरोबर तुमची सेट ंग आहे, अशी त ार आ यास ते गैरवतन समजून या 
वाहनचालकाला काढून टाकले जाईल, असे ित ाप  या वाहनचालक कमचा-यांकडून भ न 
घे यात यावे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७४      वषय मांक - ६६ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/१२/२०१७ द.६/४/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महा मा योितबा फुले व भारतर   डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंतीिनिम  महो सव दरवष  पंपर  चौक येथे साजरा कर यात येत असतो. या 
महो सवांतगत व वध सां कृितक, सामा जक व समाज बोधना मक  काय मांचे आयोजन कर यात 
येत.े या वष  द.११/०४/२०१७ रोजी महा मा योतीराव फुले जयंती व द.१४/०४/२०१७ रोजी 
भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती िनिम  द.११/०४/२०१७ ते द.१५/०४/२०१७ या 
कालावधीत सदर महो सवाचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या अनुषंगाने या कामी मा यवर, 
काय माचे मानधन, कलाकारांचे मानधन, प कार, कलाकार, पदािधकार  चहापान, भोजन, आितषबाजी, 
जा हरात खच इ. कामी थेट प दतीने येणार खच र. .४२,७५,०००/- तसेच या यित र  ले स, 

बॅनर, ले स, होड ग, एल.ई.ड . न, एल.ई.ड .ट . ह , मृतीिच ह, काय माचे हड ओ शुट ंग, 
िच पट महो सव इ. साठ    र. .८,५०,०००/-असा एकूण र. .५१,२५,०००/-(अ र  र. . ए कावन लाख 
पंचवीस हजार फ ) अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले- 
ठराव मांक - १७५      वषय मांक - ६७ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१५/१७ द.११/०४/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड मनपाचे मु य लेखाप र ण कायालयाकडून पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळाचे सन २०१५-१६ या आिथक वषातील संचलन तूट (Operational Losses) बाबत केलेला 
लेखाप र ण अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १७६     वषय मांक - ६८ 
दनांक – १२/०४/२०१७    वभाग–झोपडप ट  िनमूलन व पुनवसन 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ू०३/का व/८५२/२०१७ द.१०/४/२०१७ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 सवासाठ  घरे या संक पनेवर आधा रक धानमं ी आवास योजनेअंतगत महानगरपािलका 
ह तील पा  लाभा याचा सव करणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने िन वदा नोट स 
. ०१/२०१६-१७ िन वदा र कम पये १,२४,८८,२४०/-(अ र  एक कोट  चोवीस लाख अ याऐंशी 

हजार दोनशे चाळ स फ ) जा तीत जा त खपाचे नामां कत वृ प ात वशेष रोटेशन घेऊन िस  
कर यात आलेली आहे. अंितम चौथी मुदतवाढ देऊन देखील फ  तीनच एज सीने िन वदा दर सादर 
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केले या आहेत. पैक  मे. ॅ नबेर  एनए स स ह सेस ा.िल. यांची सवात कमी दराची ३६.१२% जा त 
लघु म िन वदा ा  झालेली अस याने या दराने र. .१,७०,००,०००/- पयत कामाची र कम होत 
आहे. परंतु ा  िन वदा दर जा त असलेने म े दारास सादर केले या दरापे ा आणखी कती दर 
कमी करणेस तयार आहात याबाबत वचारणा केली असता यांनी दर कमी कर यास असमथता 
य  केली. सदर िन वदे येम ये व छ भारत िमशन आ ण धानमं ी आवास योजने या 
जनजागृतीचा भाग समा व  होता. मा  आता फ  धानमं ी आवास योजनेतील डमांड स ह क न 
घेणे अ याव यक आहे. हणून सदर ल स ह या कामाचा दर गृह त धर यास एज सीने सादर केलेला 
दर १,१२,९५,६२७/- हा न वन स ह या अंदाजप क य र कमे या ४.९० ट के जा त आहे. सुधार त 
सादर केले या दरानुसार काम क न घेणेस तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील 
अ त वात असले या सव झोपडप टयांचे स ह ण करावया या कामासाठ  ित झोपड  .८८.२५ + 
टॅ स या माणे य  येणा-या कामा या खचास तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत   
बंधनकारक राहतील या अट स अिधन राहून व यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 

          (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                          
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/२४/२०१७ 

दनांक - २४/०४/२०१७                               

                                                                
           नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.  

 
 
 


