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                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – १६६ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – ११/०३/२०२०                       वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.११/०३/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. 
सद य उप थत होते. 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

३. मा.लांडगे राज  कसनराव 

४. मा.पंकज द ा य भालेकर 

५. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७. मा.कदम शिशकांत गणपत 

८. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९. मा.संतोष बबन कांबळे  

१०. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

११. मा.बुड सुवणा वकास 

१२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

१३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

१४. मा.सुल णा राजू धर 
 

         या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.पाट ल 
– .शहर अिभयंता, मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय 
– आरो य वै कय अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर  – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – 
.सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.अलमलेकर, मा.जोशी, मा.खांडेकर, मा.द ु रगुडे, मा.झगडे, 

मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.बहुरे – .सहा यक आयु , मा.गायकवाड – .मु य 
उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( थिमक िश ण), 
मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.इंगळे, 
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.पुजार , मा.भोसले, 
मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.से ठया, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.काळे - 
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कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.गाडेकर, मा.दांगट – शासन 
अिधकार  मा.गोफणे – आरो य अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  

 
वषय .१२) शह द प रवारास आिथक मदत िमळणेबाबत मा.महापािलकासभेकडे िशफारस   

करणेबाबत.- मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
वषय .१३) मा. थायी सिमती ठराव .६८३१ द.२८/०२/२०२० म ये दु ती करणेबाबत. – 

मा.सुवणा बुड, मा.राज  लाडंगे यांचा ताव. 
वषय .१४) जागितक म हला दनािनिम  पंपर  िचंचवड मनपा आ ण िथएटर वकशॉप कंपनी 

यां या संयु  व माने रा य तर य काय माचे आयोजन करणेबाबत.- मा.सुवणा 
बुड, मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव.  

वषय .१५) महेशनगर (संत तुकारामनगर) येथील यायामशाळा ११ म हने कराराने सेवाशु क 
त वावर चाल वणेस देणेबाबत. – मा.सुल णा धर, मा.अिभषेक बारणे. 

वषय .१६) मा. थायी सिमती ठराव .६९५३ द.२८/०२/२०२० म ये दु ती करणेबाबत. – 
मा.संतोष कांबळे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .१७) पं.िच.ंमनपा ाथिमक शाळेतील इ.बालवाड  ते ८ वी तील सव व ाथ  व ाथाना 
गणवेश देणेबाबत.- मा.अबंरनाथ कांबळे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .१८)  पं.िच.ंमनपा मा यिमक शाळेतील सव व ाथ  व ाथाना गणवेश देणेबाबत.-    
मा.अबंरनाथ कांबळे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .१९) ठराव र  करणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव.  
वषय .२०) पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ानकौश य वाढ काय म या 

योजनेअंतगत सन २०२०-२०२१ या कालावधीत व तीपातळ वर िश ण योजना 
राब वणेबाबत.- मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

वषय .२१) भूसंपादन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत.- मा.राहूल कलाटे, िशतल 
िशंदे यांचा ताव. 

---------- 
     अ)  दनांक २८/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६३) चा   

         सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
     ब)  दनांक ०६/०३/२०२० रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .१६४) चा   

         सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 
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ठराव मांक – ६९६३      वषय मांक – १ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१२९/२०२०, द.०२/०३/२०२० 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 
       मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९६४      वषय मांक – २ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – फ े ीय, थाप य 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.अित.आयु -१ यांचे प  .फ ेका/ था/का व/११५/२०२०, द.१०/०२/२०२० 
       मा.अित.आयु -१ यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाचे काय े ाअंतगत व वध वकास 

कामे सन २०२०-२१ चे अथसंक पाम ये ता वत केलेली आहेत. सदर तावीत वकास कामे ह 

वैिश यपूण व पाची आहेत व यात भाग .१ िचखली मधील मनपा या वकास योजनेतील 

मा. ज हािधकार , पुण े यांचेकडून  न याने ता यात आले या अ नशमन क , हॉ पटल  इ याद  

आर णे  वकिसत करणे या  कामांचा समावेश आहे. अ नशमन क  कंवा हॉ पटल वकिसत करणे ह 

कामे व तृत व पाची आहेत.सदरची कामे करत असताना व वध ना व यपूण बाबींचा समावेश या 
कामांत करणे गरजेचे आहे.तसेच सदरची कामे करणे क रता पुरेसे तां क नैपु य महानगरपािलकेकड ल 

अिभयंताकडे उपल ध असले तर  काह  वेळा अपु-या कमचार  वगामुळे अथवा काह  संगी गुंतागुंतीचे 

तां क , आधुिनक तं ानाची गरज, पयावरण वषयक अ यास तसेच खाजगी कारणातुन अ यास 

व त सम बाबी, सुसा यतेची पडताळणी, संशोधना मक अ यास, क पांसाठ  कायदे वषयक, 

अथ वषयक अ वेशन अशा बाबींसाठ  वा तु वशारद कंवा त  नेम याची आव यकता आहे. या 
क पांतगत व वध ना व यपूण बाबींचा समावेश करणे आव यक आहे. याक रता व तृत व प रपूण 

संक पिच े व आराखडे तयार  करणे, काम वैिश पूण व पाचे असलेने सावजिनक बांधकाम 

वभागाकड ल मंजूर दरसूचीत समा व  नसणा-या व वध बाबींचे दरपृथ:करण तयार क न यास 

मा यता घेणे, िन वदा वषयक आव यक कामे करणे इ. िन वदा पुव कामे करणेक रता तसेच 

तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पाचे दैनं दन कामावर देखरेख ठेवणे इ. 

िन वदाप यात  कामे चोखपणे होणे आव यक आहे .या सव बाबी वचारात घेऊन मनपा या वा तु वशारद 

पॅनेलवर असलेले या े ातील त  वा तु वशारद यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. यानुषंगाने 

मा.शहर अिभयंता सो. यांचे दालनात द.१८/०६/२०१८ रोजी झाले या बैठक तील िनणया माण े

वा तु वशारद व क प स लागार यांची िनयु  करणेक रता आव यक असलेली दरप के 
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माग वणेक रता कोटेशन नोट स इकड ल वभागामाफत मनपा या अिधकृत संकेत थळावर 

द.०२/०१/२०२० रोजी िस द करणेत आली  होती. या वभागाकडून संगणक वभागाला कोटेशन नोट स 

िस द करणेकामी पाठ वले या इ–मेल ची ंट व कोटेशन नोट स सोबत जोडली आहेत. सीलबंद 

िलफा यात दरप क या वभागाकडे सादर कर याची अंितम दनांक ०८/०१/२०२० होती. सदर कोटेशन 

नोट स या अनुषंगाने इकड ल वभागास व वध वा तु वशारद/ क प यव थापन स लागार  यांची 
दरप के ा  झाली आहेत. द.२०/०१/२०२० रोजी द ुपार  १२.०० वाजता ा  झालेली दरप के उघड यात 

आली असून याचा तुलना मक त ा सोबत जोडला आहे. यातील लघु म दर (जीएसट  वगळता) सादर 

केले या  वा तु वशारद/ क प यव थापन स लागार यांचे तफ यांचे नावापुढे दश वले या कामाक रता 
नेमणूक करणेबाबतचा खालील ताव सादर करणेत येत आहे. 

 
अनु. . कामाचे नाव एकक वा तु वशारद

/ क प 
यव थापन 
स लागार  
यांचे नाव 

ा  दर (% ) 
(जी.एस.ट  िशवाय) 

िन वदा पूव 
कामाक रता 

िन वदा 
प यात 

कामाक रता 

एकूण 

 
१ 

भाग .११ म ये से. .२० मधील 
ािधकरण ह तांत रत मोक या 

जागेत सां कृितक क  बांधणे. 

% ती काम  
 

 
मे.िनओजन 
क सलटट 

 
०.७० 

 
१.२८ 

 
१.९८ 

 

 
२ 

भाग .१ िचखली मधील आर ण 
.१/८८ अ मनपा उपयोग येथे 

अ नशमन क  वकिसत करणे. 

% ती काम  
 

मे.िनओजन 
क सलटट 

 
०.७० 

 
१.२८ 

 
१.९८ 

 
३ 

भाग .१ िचखली मधील आर ण 
.१/८८ अ मनपा उपयोग येथे 

हॉ पटल  वकिसत करणे. 

% ती काम  
 

मे.अथ केप 
आ कटे ट  

अँड कंस टंट 

 
१.२५ 

 
०.७५ 

 
२.०० 

 
४ 

भाग .१३ येथील धमवीर संभाजी 
राजे डासंकुल वकिसत करणे. 

% ती काम  
 

मे.सिचन 
आपटे 

असोिसएट 

 
०.८० 

 
१.१९ 

 
१.९९ 

 
५ 

भाग .१ िचखली येथील आर ण 
.१/९६ म ये टाऊन हॉल वकिसत 

करणे (ट पा -२) 

% ती काम  
 

मे.अथ केप 
आ कटे ट  

अँड कंस टंट 

 
िनरंक 

 
१.२५ 

 
१.२५ 

 
६ 

भाग .११ मधील पूणानगर 
प रसरातील राघव  हॉटेल ते न  
फेज १ पयत र याचे काँ े ट करण 
करणे. 

% ती काम  
 

मे.म स  
लोबल 

िस वलटेक 
ा.ली.   

 
०.९५ 

 
१.०० 

 
१.९५ 

 
७ 

भाग .११ मधील से. .२० येथील 
कृ णानगर  मु य र याचे 
काँ े ट करण करणे. 

% ती काम  
 

मे.म स  
लोबल 

िस वलटेक 
ा.ली 

 
०.९५ 

 

 
१.०० 

 
१.९५ 
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      तर  उपरो  नमुद केले या मनपाचे वकास कामांना यांचे नावासमोर दश वलेले 
वा तु वशारद हणून नेमणूक करणसे तसेच याकामी देय असलेली फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९६५      वषय मांक – ३ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१८५/२०२०, द.०४/०३/२०२० 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
     मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध  पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर 

जा हरात िस द क न डाटा एं  ऑपरेटर पदासाठ  ा  उमेदवारांची लेखीप र ा घेऊन यामधुन 

गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली 
आहे. यास काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९६६      वषय मांक – ४ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१८६/२०२०, द.०४/०३/२०२० 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
     मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात  असलेले मंजुर असले या २९ व र  िनवासी, ६३ किन  िनवासी, ५ वै कय अिधकार  

सी.एम.ओ, ८ वै कय अिधकार  िश ट युट , ०९ वै कय अिधकार  आय.सी.यु व २ वै कय अिधकार  

बी.ट .ओ पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात 

 कटन िस द क न ा  झाले या उमेदवारांमधून दंतरोग वभाग वगळता इतर उमेदवारांची 
गुणाणु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे.  िनवड झाले या १५ व र  िनवासी, ४१ किन  

िनवासी, ५ सी.एम.ओ, ६ िश ट युट , ६ आय.सी.यु व १ बी.ट .ओ  असे प  अ नुसार एकूण ७४ 
उमेदवारांना  दले या िनयु स मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६९६७      वषय मांक – ५ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – ड े ीय, व ुत 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .ड ेका/ व/का व/३९/२०२०, द.०४/०३/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ‘ड’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  उपरो  खाली नमूद केले या कामाला 
मा.महापािलका सभा सिमती ठराव . ४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त अंदाजप का 
अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ 

पुनावळे येथील स.नं.५० व ५१ मधून जाणारा १८ मी. 
ड .पी. र ता वकिसत करणे या कामातील व ुत 
वषयक कामे करणे. (२०१९ - २०) 

 

मे. िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 

मंुबई 

मे .कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.८९% 

 

०.९०% 

लघु म 
दर 

०.८९% 

 

२ 

 

पुनावळे येथील स.नं.१, ६, ८ व  १०  मधून जाणारा १८ 
मी. ड . पी. र ता वकिसत करणे या कामातील 
व ुत वषयक कामे करणे. (२०१९ - २०) 

मे. िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 

मंुबई 

मे .कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.८९% 

 

०.९०% 

लघु म 
दर 

०.८९% 

 

३ 

पुनावळे येथील स.नं. ६, ७, ८, ९,  १०, ११  ते  १५ व  १९  

मधून जाणारा १८ मी. ड . पी. र ता वकिसत करणे 
या कामातील व ुत वषयक कामे करणे. 

 

मे. िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 

मंुबई 

मे .कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.८९% 

 

०.९०% 

लघु म 
दर 

०.८९% 

४ 

 

पुनावळे येथील स. नं.  ४२, ४३  मधून जाणारा जांबे 
गावाकडे जाणारा  १८  मी. ड . पी. र ता वकिसत 
करणे या कामातील व ुत वषयक कामे करणे. 

 

मे. िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 

मंुबई 

मे .कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग 
स वसेस 

०.८९% 

 

०.९०% 

लघु म 
दर 

०.८९% 

 

                
       सदरचे व ुत वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करण ेव िन वदा बन वणे सह 
कामाची देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post tender 

activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता व ुत वभागामाफत क प स लागार यांची 
मा.आय़ु  सो. यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या नािमकासुची नुसारकोटेशन 

नो. .DZ/ELE/२१०/२०१९-२० द.३०/०७/२०१९ अ वये दरप क माग व यात आलेआहेत. यानुसार 
मे.िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, मुंबई यांचेकडून ०.८९% इतका लघु म दर ा  झालेला 
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आहे. सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा कमी आहे.   यांनी यापुव  
देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे गती पथावर आहेत यांनी 
मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे यानुसार सदरचे काम 
तां क या क न य  जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.िल म 

क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, मुंबई यांची नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह  (०.८९%) ा  
झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता  एकूण अंदाजे र. .४,८०,०००/- 
(अ र  र. .चार लाख ऐंशी हजार फ ) पयत फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९६८      वषय मांक – ६ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – थािनक सं था कर 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . था.सं.कर/१३/का व/९७/२०२०, द.०३/०३/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       माजी अित र  आयु , (सेवा िनवृ ) ी.तानाजी साहेबराव िशंदे यांनी जयपुर कोटाम ये केस 

नं.४/२००३ अ वये सुनावणीसाठ  जयपुर कोटात उप थीत राहुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वतीने कामकाज पुण केले असलेने माजी अित र  आयु  ी.तानाजी साहेबराव िशंदे यांना पुण े ते 

जयपुर, जयपुर ते पुण ेजा या येणेचे वमान वासाचे ितक ट बल व राह याचे हॉटेलचे बल यांबाबतचे 

झाले या एकूण खचाच े बल र. .१३,५९६/-(अ र  र. .तेरा हजार पाचशे शहा णव फ ) इतके अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९६९      वषय मांक – ७ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – ड े य, व ुत 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .ड े/ व/०१/का व/३७/२०२०, द.०४/०३/२०२० 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  भाग मांक २५ वाकड येथील कालाखडक ते वाकड 
पोिलस टेशन २४ मी ड .पी. र याचे काम करणेचे तावीत आहे. तुलना मक दर प क 
(Comparative Statement) 
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अ. . स लागाराचे नाव िन वदा पूव दर  िन वदा प यात दर एकूण ा  दर शेरा 

१ मे.िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड , मुंबई ०.५०% ०.४०% ०.९०% - 

२ मे.कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग स वसेस ०.५०% ०.३९ ०.८९% लघु म 

३ मे.इ फनीट  कं सलट ंग इं जिनअस पुण े ०.५०% ०.४०% ०.९०% - 

 
       सदरचे काम मनपाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  केलेले आहे. तसेच सदर 

कामाक रता आव यक शा.मा यता ता वत केलेली असुन पुरेशी तरतुद वग क न धेणेत 
आलेली आहे. सदरचे काम हे वैिश यपुण असलेने ते गुणव ापुवक, मुदतीत पुण करणे गरजेचे 
आहे याक रता त  स लागाराची आव यकता आहे. सदर कामाचे यो य िनयोजन क न 
पुवगणन अंदाजप क तयार करणे, दरसुचीम ये समा व  नसले या बाबींचे दरपृथकरण (RA)  

तयार करण,े नकाशे तयार करण,े  िन वदा येसाठ  कागदप ांची पुतता करण,े इ िन वदा पुव 
(Pre Tender Activity) व कामाचे आदेश िमळा यानंतर संपुण कामाचे िनयोजन व वेळोवेळ  
देखरेख करण,े मोजमापे तपासणे इ.िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार 
आहेत. मे.कंपास क स टंसी इंगीनी रंग से विसस- पुणे ४११०६१ यांचे ०.८९ ट के हे दर सवात 
कमी असुन यांचे नाव मनपाचे नािमका सुची म ये (Empanel) म ये समा व  आहे. सदर 
कामाची स लागार फ .०.८९  ट के दराने अदा करणेत येईल. अंदाजप क कामातील पानांक २० 
अनु मांक ४७ नुसार .र.१०,००,००,०००/- उपल ध आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजे एकूण  

र. .१,९९,००,०००/- इतका खच अपे त आहे याअ वये स लागारा या ०.८९ ट के   दरा माणे 
स लागाराला एकूण अंदाजे र. .१,७७,११०/- इत या रकमेची फ  अदा करणे आव यक राह ल.  
नािमका सुची तयार करतांना दले या सव अट  व शत  ा स लागार सं थेस बंधनकराक 

असतील. तर  तूत कामाकर ता मे. कंपास क स टंसी इं जिनय रंग से विसस- पुणे ४११०६१  
यांची नेमणुक करणेस व ०.८९  ट के दराने फ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९७०      वषय मांक – ८ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/०१/का व/२७९/२०२०, द.०६/०३/२०२० 
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  
       नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
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वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९७१      वषय मांक – ९ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/०६/का व/३१/२०२०, द.०३/०३/२०२० 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१०.०२.२०२०  त े द.१६.०२.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/३१/२०२० द.०३/०३/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९७२      वषय मांक – १० 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/०६/का व/३२/२०२०, द.०३/०३/२०२० 
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१७.०२.२०२०  ते  द.२३.०३.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/३२/२०२० द.०३/०३/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९७३      वषय मांक – ११ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु०६/का व/१७६/२०२०, द.०५/०३/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .8/1/2019-20 अ वये रावेत येथील जलउपसा 
क  येथे पवना नद मधील व इनटेक चॅनेलमधील गाळ व कचरा काढणेकामी मे.महारा  अंडर वॉटर 

स ह सेस िन.र. .36,96,000/- (अ र  र. .छ ीस लाख शहा णव  हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,96,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,96,000/- पे ा 4.1% कमी हणजेच र. .35,44,464/- + रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,44,464/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 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 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 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. 
--------- 

 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ६९७४      वषय मांक – १२ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
       पंपर  िचंचवड शहरात मोठया सं येने सैिनक कुटंूब िश ण आ ण रोजगारा या उ ेशाने 
थाियक झालेले आहेत.आज शहरात क येक वषापासून राहत असले या या सैिनक प रवारातील 

मुले सै यात देशसेवा करत आहेत.  ज मू का मरसह लेह-लडाख व इतर भागात अ यंत कठ ण 
प र थतीम ये सीमेवर देश र णासाठ  तैनात आहेत.  रा यातील व वध ज हयातील जवान 
शह द झा यावर क  शासन तसेच रा य सरकार व थािनक पातळ वर शह द प रवारास आिथक 
मदत केली जाते. खुप मोठा नावलौक क आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा आज 
रा यात व देशात आहे.  आप या पंपर  िचंचवड शहरात थाियक असले या सैिनक प रवारातील 
जवान देशसेवा करताना यापुढ ल काळात शह द झा यास या कुटंूबाला महानगरपािलके यावतीने 
आिथक मदत र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) व रत देणेस मा यता देणेकामी, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने उपल ध झालेला हा िनधी शह द कुटंूबातील मुलां या 
िश णासाठ  व भ व यासाठ  खूप मोठा हातभार लावेल आ ण सैिनक प रवाराचे मनोबल 
िन तपणे उंचावले जाईल आ ण जवानां या सव च बिलदानाचा मान-स मान राख याचे काय 
या िनिम ाने िन त होईल. याबाबत धोरण ठर वणेची संपूण कायवाह  नागरव ती वभागाकडून 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९७५      वषय मांक – १३ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
       मा. थायी सिमती ठराव .६८३१ द.२८/०२/२०२० मधील संपूण मजकूर वगळणेत 
यावा आ ण या ऐवजी "सदर वषय मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे". या माणे मजकूर 
समा व  करणेची दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६९७६      वषय मांक – १४ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े
संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव –  
  िथएटर वकशॉप कंपनी सं था आ ण पैस रंगमंच यां यावतीने ८ माच ते १५ माच 
२०२० दर यान म हला दना िनिम  " य  अिभ य " हा म हलांना ो साहन िमळावे या 
उ ेशाने हा वशेष काय म आयो जत करणेत आलेला आहे. यात कथाकथन, अिभवाचन. 
का यवाचन. ना य महो सव रा य तर य एकपा ी व लघुनाट का पधा आयो जत कर यात येत 
आहे. या काय माचा कालावधी ८ दवसांचा आहे. खास म हलांसाठ  असले या या काय मातुन 
म हलांना ह काचे यासपीठ दे याचा मानस आहे. तर  या काय मासाठ  महापािलकेने मु य 
ायोजक हणून सहयोग न दवावा यासाठ  साधारण र. .८०,०००/- इतका खच अपे त आहे. 

मु य ायोजक हणून सोशल िमड यावर जा हरात, काय माचे ठकाणी रंग मंचावर 
कायम व पी ६ टँड , १ ोजे टर न अशी सोय असणार आहे िशवाय सोशल िम डया या 
मा यमातून अिधकाअिधक लोकांपयत पोहच याचा य  असेल. रा य तर य पध साठ  
रा य तरातून म हलांचा ितसाद िमळत अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण 
िथएटर वकसॉप कंपनी यां या संयु  व माने जागितक म हला दना िनिम  " य  अिभ य " 
या रा य तर य काय माचे आयोजन कर यास व याकर ता येणा-या र. .८०,०००/- (अ र  
र. .ऐंशी हजार फ ) िथएटर वकशॉप कंपनी यांचे नावे अदा कर यास व याक रता येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६९७७      वषय मांक – १५ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.सुल णा धर     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े
संदभ – मा.सुल णा धर, मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव –  
       महेशनगर (संत तुकारामनगर) येथील जजाऊ सां कृितक भवनमधील यायामशाळा 
जयभारत िम  मंडळ, संत तुकाराम नगर, यांना म हलांक रता ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२०००/- सेवाशु क देऊन चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९७८      वषय मांक – १६ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.संतोष कांबळे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव –  
   मा. थायी सिमती ठराव .६९५३ द.२८/०२/२०२० म ये द.१/९/२०१९ ते 
३१/७/२०२० अखेर ११ म हने कालावधीसाठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन सावजिनक 
वाचनालय हे सोहम लाय र  या सं थेस ित महा र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार फ ) 
मानधनावर चाल वणेस मा यता देणेत येत आहे हा मजकूर समा व  करणेस व या माणे 
द ु तीसह ठराव मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९७९      वषय मांक – १७ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव –  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ.बालवाड  ते ८ वी तील सव 
व ाथ  व ाथ नींना शालेय पटानुसार ित व ाथ  व ाथ नींना दोन शालेय व ाथ  गणवेश 
ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम, वाकड यांचेकडून व ित व ाथ  व ाथ नींना दोन 

पी.ट .गणवेश मे. े ट ज गारमटस अँड टेल रंग फम यांचेकडून आ ण ित व ाथ  व ाथ नींना 
एक वेटर मे. ी.वै णवी म हला कॉपोरेशन यांचेकडून (यापूव या रंगसंगतीनुसार) सदर 
सा ह याबाबत व ाथ ची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये व सदर सा ह य शाळा सु  होताना 
हणजेच १५ जून २०२० रोजी पुर वणे आव यक असलेने यापुव  िस द केले या िन वदा अट  

शत नुसार न याने िन वदा न मागवता उपरो  नमुद केले या मागील पुरवठाधारकांकडून सदरचे 
सा ह य यास कोण याह  कारची दरवाढ न करता मागील वषाचे मंजूर लघु म दराने तसेच 



13 
 

िन वदा केलेला करारना यातील नमूद मुदतीनुसार व पुरवठा आदेशातील अट  शत  नुसार सन 
२०२०-२०२१ सालासाठ  व पुढ ल कालावधीसाठ  यापुव या केले या करारना यानुसार पुरवठा 
आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच व ाथ  गणवेश हा खच ाथिमक िश ण वभागाकड ल व ाथ  गणवेश व बालवाड  
व ाथ  गणवेश या लेखािशषातून तसेच पी.ट .गणेवेश हा खच पी.ट .गणवेश व खेळ शाळा 
गणवेश या लेखािशषातून तसेच वेटर खरेद  हा खच वेटर खरेद  व बालवाड  व ाथ  वेटस 
या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच, तुत वषया संदभात पािलकेचे 
अिथक नुकसान होणार नाह  तसेच व ा याचे शै णक नुकसान होणार नाह  अशा रतीने 
कायदेशीर बाबी तपासून शासनाने िनणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे. याकामी 
महानगरपािलका सभेने ७२(अ) व ७२ (ब) ची मा यता अस याने सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९८०      वषय मांक – १८ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक शाळेतील अंदाजे ८३५४ व ाथ  
व ाथ नींना शालेय पटानुसार ित व ाथ  व ाथ नींना दोन शालेय व ाथ  गणवेश व दोन 
पी.ट .गणवेश ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम, वाकड यांचेकडून आ ण ित व ाथ  
व ाथ नींना एक वेटर मे. ी.वै णवी म हला कॉपोरेशन यांचेकडून (यापूव या रंगसंगतीनुसार) 
सदर सा ह याबाबत व ाथ ची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये व सदर सा ह य शाळा सु  होताना 
हणजेच १५ जून २०२० रोजी पुर वणे आव यक असलेने यापुव  िस द केले या िन वदा अट  

शत नुसार न याने िन वदा न मागवता उपरो  नमुद केले या मागील पुरवठाधारकांकडून सदरचे 
सा ह य यास कोण याह  कारची दरवाढ न करता मागील वषाचे मंजूर लघु म दराने तसेच 
िन वदा केलेला करारना यातील नमूद मुदतीनुसार व पुरवठा आदेशातील अट  शत  नुसार सन 
२०२०-२०२१ सालासाठ  व पुढ ल कालावधीसाठ  यापुव या केले या करारना यानुसार पुरवठा 
आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच व ाथ  गणवेश व पी.ट . गणेवेश हा खच मा यिमक िश ण वभागाकड ल शालेय व ाथ  
गणवेश या लेखािशषातून तसेच वेटर खरेद  हा खच शालेय व ाथ  वेटर या लेखािशषातून 
करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच, तुत वषया संदभात पािलकेचे अिथक नुकसान होणार 
नाह  तसेच व ा याचे शै णक नुकसान होणार नाह  अशा रतीने कायदेशीर बाबी तपासून 
शासनाने िनणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे. याकामी महानगरपािलका सभेने ७२(अ) व 

७२ (ब) ची मा यता अस याने सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – ६९८१      वषय मांक – १९ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
       मा. थायी सिमती सभा ठराव .६७१५ द.१७/०२/२०२० र  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६९८२      वषय मांक – २० 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
      “नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला, 
मुले/मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. यातील “पंड त 
दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” ह  िश ण योजना मे.अ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं थेने यापूव  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चांग या कारे 
राब वलेली आहे. आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच मो या 
माणावर ल कामकाज करणेसाठ ची आव यक असलेली आिथक मता व वशेष क न 

व तीपातळ वर ल िश ण दे याचा या सं थेला भरपूर अनुभव आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आय. ट . आय.माफत व वध यवसायांचे िश ण दे याचे काम चालते. 
सदरचे िश ण हे आय.ट .आय. येथील िश ण क ात चालत असते. मा  “पंड त दनदयाल 
उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजनेअंतगतचे िश ण हे 
व तीपातळ वर होत असते. यामुळे व तीपातळ वर िश ण दे यासाठ  तयार  करण,े िश ण 
िनहाय आव यक साधन साम ी उपल ध करण,े सदर िश णासाठ  िश क/ िश ीका यांची 
नेमणुक करण,े इतर आव यक मनु यबळ/कमचार  यांची नेमणुक करण,े यांचे मानधन ठर वणे 
इ याद  शासक य व तां क कामकाज करणे हे यां या चालु कामा या यापाचा व त ुषंगीक 
बाबींचा वचार करता सदर योजनेची अंमलबजावणी आय.ट .आय. माफत तातड ने होणे श य 
नाह . यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, तसेच िन वदा प दतीने सं था िनवड साठ  
लागणारा द घ कालावधीचा वचार करता, चालु आिथक वषातील रा हले या अ प कालावधीचा 
वचार करता व पुढ ल वष ह  वषा आरंभीपासूनच योजना कायरत अस या या ीकोनातून तसेच 
इ छुक असलेली कुठलीह  म हला िश णापासून दघ कालावधीमुळे वंिचत राहू नये, िश ण 
लवकरात लवकर सु  हावे या उ ेशाने तसेच व तीपातळ वर य  केले या चौकशीअंती सदर 
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सं थेने चांगले काम के याचे व यांचे कामासंबंिधत िश ण घेतले या म हलाचंी त ार 
नसलेबाबतचे िनदशनास आलेले आहे. तसेच बहुतांशी म हलांची सोबत जोडले या “ प -अ” 
मधील नमुद वषयांचे िश ण देणेची मागणी आहे. चालु वषा या कामासाठ  मे.अ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं था यांचे माफत िश ण वषयिनहाय सादर दराची पडताळणी केली असता 

ते रा त अस याचे िनदशनास आलेले आहे. तर  देखील सं थेमाफत िश ण वषयिनहाय सादर 
एकुण िश ण शु क ( ित लाभाथ  य  िश ण शु क + १८% माणे जीएसट ची होणार  
र कम पये) या र कमे या ९०% माणे होणार  र कम ह  एकुण िश ण शु क हणुन 
समज यात यावी व यानुसार ित लाभाथ  झाले या िश णाचे शु क सं थेस अदा करणेत 
यावी यामुळे मो या माणावर मनपाचे आिथक हत साधले जाणार आहे. यामुळे िन वदा न 
माग वता थेट प दतीने “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” 
या योजनेअंतगत मनपा तरावर एकुण २१ वषयांचे िश ण हे ठरावासोबत जोडले या “ प -अ” 
मधील नमुद तपिशल व सं थेमाफत सादर होणा-या अ यास मानुसार व मनपा मा य दरानुसार 
सन २०२०-२०२१ या सालातील द.३१/०३/२०२१ अखेरपयत या कालावधीपयतचे िश णाचे 
काम हे औ ोिगक िश ण सं था/क  ( प.ंिचं.मनपा.) यांचा मे.अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था, पुण/ेमुंबई यांचे माफत सादर िश ण वषयांचा दर, अ यास म, कालावधी 

इ याद  बाबत अिभ ाय घेऊन व यानुसार पु ढल यो य ती कायवाह  क न मे.अ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं था, पुण/ेमुंबई यांचेमाफत देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
िश णातील इ छुक म हला गटां या मागणीनुसार २ तासांऐवजी यांचे मागणीनुसार या 

तािसकेत यांना िश ण देणेत यावेत. चालु वषा या सदर योजनेअंतगत या प  – अ 
नुसार या िश ण वषयासंबंधीतचे कामकाज हे यापुव या कायप दतीनुसार व चालु वष या 
मा य धोरणानुसार करणेत यावे. चालु आिथक वषातील रा हले या अ प कालावधीचा वचार 
करता व पुढ ल वष ह  वषा आरंभीपासूनच योजनेचे काम चालु असणार अस याने सं थेवर होणा-
या कामा या ताणाचा वचार करता तसेच म हलां या वेळेअभावी यांना इतर पुरक वषयां या 
सल न िश णास वृ  क  नये. म हला गटां या मागणीनुसार या कालावधीत व वेळेत सदर 
िश णाचे आयोजन करणेत याव.े सदर योजनेअंतगत महापािलका ह तील म हला/मुलीं या 
ानात व कौश यात वाढ हावी, यवसाय क न यांचे आिथक उ प न वाढावे, व वध यवसाय 

कलांम ये म हलांनी पारंगत होवून यांचे दैनं दन जीवनात यांना ते उपयु  ठरावे. या म हला 
स मीकरणा या/सबलीकरणा या ीने /हेतूने म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत 
म हलांसाठ  व वध यवसाय पुरक िश णाचे आयोजन करणेत येत असते. यामुळे िश त 
झाले या म हला लाभा याचे सव ण करणे व यांचे उ प न कती वाढले, यांना रोजगार 
उपल ध झाले अथवा नाह  या संबंिधत तपासणीचे कामकाज योजने या कामकाजात अंतभुत 
नसावे. व मृतीमुळे पुव चे घेतलेले ान अ यावत घेणेसाठ , तसेच यवसायानु प, आिथक 
मतेनुसार मनाजोगता, झेपेल तो यवसाय करावया या उ ेशाने मागील वष  माणेच चालू वष  

देखील शै णक अहता सा र ठेऊन यापुव या म हलांसाठ  व वध यवसाय िश ण या 
योजनेअंतगत/म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजनेअंतगत या म हला/मुलींनी 



16 
 

व वध िश ण घेतलेले आहे यांना देखील चालु वष  यां या मागणीनुसार एकापे ा अिधक 
वषयांचे िश ण देणेस तसेच म हला/मुलीं या इ छेनुसार एखादे / तेच िश ण परत देणेस 
म हला सबलीकरण व स मीकरण कर या या हेतूने धोरण हणुन मा यता देणेत येत आहे. 
िश ण घेणेस म हलांना ो साहन िमळावे व िश ण घे यासाठ  आिथक कारण यांना बाधक 

होऊ नये यासाठ  व कुठलीह  इ छुक म हला िश णापासून वंिचत राहु नये या क याणकार  
उ ेशास पुरक व सुसंगत धोरण असावे या उ ेशाने सदर योजनेअंतगत या िश णासाठ  
िश णास इ छुक म हलांकडुन यापुव  माणे िश ण शु का या १०% माणे होणार  लाभाथ  

सहभाग शु काची र कम वकार यात येऊ नये. हणजेच म हलांना मोफत िश णास धोरण 
हणुन मा यता देणेत येत आहे. व तीपातळ वर योजनेचा सुयो य चार व सार होणेसाठ  

तसेच म हलांना योजने या अट  व शत ची प पणे मा हती होणेसाठ  चालुवष या मा यतेनुसार 
लाभाथ  पा ता िनकष (अट  व शत ) याम ये यो य तो बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
िश णातील वलंब टाळ या या ीने तसेच िश णा या वलंबाबाबत या कुठ याह  त ार स 

वाव राहु नये या हेतूने यापुव  माणेच मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुण/ेमुंबई 
यांना व तीपातळ व न इ छुक म हला गटां या िश णा या अट  व शत नुसार या कागदप ां या 
फाई स वकारणेस मा यता देणेत येत आहे. अशा कारची सुचना शासनाकडुन सदर ल 
सं थेस दे यास यावी. चालु वषातील उव रत कालावधीचा व पुढ ल वषातील िश णाचा वचार 
करता होणा-या िश णाची देयके ह  चालु अथवा पुढ ल वषा या सदर योजनेसाठ  केले या 
अंदाजप क य तरतुद तून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच व तीपातळ व न यांची 
यांची मागणी असेल या सव म हलां या िश णा या गटिनहाय फाई स वकारणेत या यात. 

सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल/दु ती कर याचे/ योजना अंमलबजावणी संबंधीत 
िनणय घेऊन यो य ती कायवाह  क न योजना राब व यासंबंधीतचे व सदर योजनेअंतगतची 
देयके अदा कर याचे सव अिधकार मा. आयु  सो. यां या मा यतेने मा.अितर  आयु  सो. 
यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत होणारा य  खच हा “पंड त दनदयाल उपा याय – 
म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर सन २०२०-२१ या आिथक वषात 
उपल ध असले या/होणा-या तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. संभा य कामापोट  
सं थेस देय असले या य  िश ण शु का या र कमे या ५% माणे होणार  र कम ह  
सं थेकडुन अनामत व लेखाप र ण पुततेकामी हणून घेणेत यावी. तथापी सदर अनामत 
र कमे या तुलनेत जादा काम होणार असेल तर यानुसार या संभा य यादा कामापोट या ५% 
माणे होणार  र कम सं थेकडुन आगाऊ भ न घेणेत यावी. सदरची होणार  अनामत र कम ह  

मोठ  अस याने सं थे या मागणीचा व यांचे आिथक िनकड चा वचार करता चालु व पुढ ल 
वषाचे काम पुण झालेनंतर सदर र कमेपैक  ४% र कम ह  सं थेस वर त परत करावी. मा  
उवर त १% र कम ह  मनपातील लेखाप र णानंतर लेखाप र णातील सव आ ोपािधन आ ेप व 
वसुलपा  आ ेप याची १००% पुतता सं थेमाफत सादर झालेनंतर सदरची र कम सं थेस परत 
देणेत यावी. तथापी याबाबत शासक य तरावर यो य तो िनणय घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद 
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करणेत आलेली आहे. यात “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म” 
या उपलेखािशषासह इतर अ य उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  “पंड त दनदयाल उपा याय 
– म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने 
उवर त इतर अ य म हला व बालक याण योजनेतील उपलेखािशषातगत केले या तरतुद ंमधुन व 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर अ य (म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
केले या तरतुद ं यितर  नागरव ती वभागासाठ  केले या इतर क याणकार  योजनेतील अ य 
उपलेखािशषातील तरतुद  मधुन) उपल ध तरतुद ंमधुन चालुवष  व अशाच कारे पुढ ल वष  
“पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजनेसाठ  
लाभाथा या ितसादानुसार िश णाचे वाढ व खचाकामी आव यकतेनुसार र कमा वग करणेस व 
यानुसार “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” योजना ह  

मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुण/ेमुंबई. यांचेमाफत सन २०२०-२१ 
अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणी कामी या धोरणास व 

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

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

ठराव मांक – ६९८३      वषय मांक – २१ 
दनांक – ११/०३/२०२०       
सुचक – मा.राहूल कलाटे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.राहूल कलाटे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१(१) नुसार महारा  शासन नगर वकास वभाग, शासन िनणय . 
टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०७/न व-१३ द.९ जुलै २००८ शासन िनणय . टपीएस-
१८०९/१९(५) िसआर-१८९३/०९/न व-१३ द.१८/०८/२००९ महारा  शासन नगर वकास वभाग 
िनणय . ट पीएस-१८०८/८९४/सीआर-१७२७/०९/न व-१३ द.१८ ऑग ट २००९ व अिधसूचना 
.ट पीएस-१८१२/१६०/ .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२ईपी.मंजूर /न व-१३ द.०२/०३/२०१५ 

अ वये मंजूर असले या वाढ व ह या वकास योजनेम े मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मुळा 
नद  ते ताथवडे ह  पयत मुंबई बगलोर महामागा या दो ह  बाजूस १२.०० मी स ह स र ते 

ता वत आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह मधील मौजे वाकड मधील स.न.१२२ प,ै 
१२३ प,ै १२१ प,ै १३० प,ै १३७ प,ै १३१ प,ै १३६ प,ै १३५ प,ै ४ प,ै ५ प,ै ६ प,ै ८ प,ै ९ प,ै २ प,ै 
१४२ प,ै १४३ प,ै १४५ प,ै १४६ प,ै १५३ पै, १६७ प,ै १५६ प,ै १५७ प,ै १५८ प,ै १५९ प,ै १६४ प,ै 
१६० पै, १६१ प,ै १६२ प,ै १६३ प,ै ५१ प,ै १२ प,ै ७ प,ै १० पै मधील मुंबई बगलोर महामाग ६०.०० 
मी. ं द या शेजार ल दोन १२.०० मी. चे स ह स र ते पंपर  िचंचवड महानगपािलके या मंजूर 
वकास योजने नुसार आहेत. सदरचे १२.०० मी. या दो ह  स ह स र याचे भूसंपादन करणेस 
मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/९/२०१९ अ वये या मा.महापािलकासभेची मा यता 
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िमळालेली आहे मौजे वाकड हंजवड  मधील सुरळ त दळणवळणा या ीने तसेच हंजवड  
िशवाजीनगर या मे ो या मागा क रतचा सदर या दो ह  १२.०० मी. स ह स र यांचे भूसंपादन 
करणे आव यक आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूिम संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने भूसंपादन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

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

 
 
 

         (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/३९४/२०२० 
दनांक – १३/०३/२०२० 

                                                           
                                                       (उ हास बबनराव जगताप)                                

           नगरसिचव   
                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१७५/२०२० द.०४/३/२०२० वषय .३ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१७६/२०२० द.०४/३/२०२० वषय .४ चे लगत) 
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( वषय .२० चे लगत) 

 


