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

कायप का मांक – ७२ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १८/०७/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१८/०७/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

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

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१२. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१३. मा.डोळस वकास ह र ं  

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

यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१) मा.गावडे - 
अित र  आयु  (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, 
मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - 
उपसंचालक नगररचना, मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.झगडे, मा.खोराटे, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.खोत, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत - सहा यक आयु , मा.पवार 
– .कायदा स लागार, मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – चाय, औ. .क., 
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मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, 
मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, 
मा.देशमुख - कायकार  अिभयंता, मा.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप - कामगार 
क याण अिधकार , मा.दांगट– शा.अिधकार , मा.झनकर – लेखािधकार , मा.माने – 
पीएमपीएमएल 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 .२३) पीएमपीएल साठ  न वन बसेस खरेद  करणेबाबत – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  

गावडे यांचा ताव. 
वषय .२४) पंपर  िचंचवड मनपा िन वदा या राबवून पाक ट .१ उघडलेनंतर माघार 

घेणा-या ठेकेदारांना का या याद त टाकणेबाबत – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  
गावडे यांचा ताव. 

वषय .२५)इ.१० व १२ वी या ब स योजना बाबत – मा. वलास म डगेर , मा.सागर 
आंगोळकर यांचा ताव  

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नाटयगृहांम ये समाज बोधन व जन 
जागृतीसाठ या काय मांना भाडे शु का म ये सवलत देणे बाबत. - मा. वलास 
म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव  

वषय .२७) मनपा या व वध वभागास आव यक अिभलेखाचे रेकॉड बांध याचे कापड  माल 
खरेद  करणेबाबत.  

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे पंपर , मौज भोसर  व मौजे पंपळे 
गुरव येथील र याने/आर णाने बाधीत जागा खाजगी वाटाघाट ने ता यात 
घेणेकामी येणा-या खचास मा यता घेणे बाबत. 

वषय .२९)रा ीय नागर  सुधारणा अंतगत (अमृत) पंपर  िचंचवड मनपा ह तील मलिन:सारण 
यव था व क प राब वणे या कामा या िन वदा प ात कामासाठ  क प 
याव थापन स लागार नेमणे बाबत.  

वषय .३०) पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक असलेली पु तके खरेद  बाबत.  
वषय .३१) पंपर  िचंचवड मनपाचे क भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामाबाबत.  
---------- 
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ठराव मांक -  २८९४      वषय मांक - ०१ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – ड े य, जलिन:सारण 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .ड ेका/जिन/का व/१४१/२०१८ द.४/७/२०१८    
       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ड भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक    
              ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढण ेया कामास मुदतवाढ   
              िमळणेबाबत.  

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक -  २८९५      वषय मांक - ०२ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे कड ल जा. .मुलेप/६/का व/११५/२०१८ द. १०/७/२०१८ 

       मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले नुसार -  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१८/०६/२०१८  ते  द.२४/०६/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११५/२०१८ द.१०/०७/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २८९६      वषय मांक - ०३ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – इ े य, थाप य 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल जा. .इ था/का व/६३६/२०१८ द. १०/७/२०१८  
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले नुसार -  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.४/६/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांनी नमूद कामाचे सादर करण केलेले आहे.  
      १) भाग .३ च-होली येथील स. .३०१ ते स. .३१५ पयत या १८ मी व २४ मी   

ड.पी. र यांचे उवर त कामे करण.े 
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      २) भाग .३ च-होली मु य र ता (आझाद नगर) ते काळजेवाड  पयतचा १८    
मी.ड .पी. र ता वकिसत करणे.  

      ३) भाग .३ वडमुखवाड  येथील स.न.ं१२३ ते स.नं.१८० (९० मी. र ता) पयतचा 
ड .पी.र ता वकिसत करणे.  

       सदर सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 
वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार हणुन मे.अँशुअड इं जिनअ रंग 

स हसेस यांची िनयु  करण े आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन करावया या 
कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वण े तसेच 
कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (Pre tender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे करावी 
लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  स लागार हणुन 

मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांची िनयु  केलेली आहे. मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस 
यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे यश वी र या पुण केलेली आहेत व स या देखील चालु 
आहेत. मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांना र ते महामागाचे स व तर क प तयार 
करणेचाह  अनुभव आहे. मनपा या थायी सिमती ठराव .२१३९ द.७/०२/२०१८ अ वये 
केले या Empanelment म ये मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांचा समावेश आहे. तावात 
नमूद बाबींचा वचार करता तावात नमुद केले या १ ते ३ कामांसाठ  मे.अँशुअड इं जिनअ रंग 

स हसेस यांची स लागार हणुन नेमणुक करणेचा ताव तसेच िन वदा पुव  (Pre tender) व 
िन वदा प ात (Post Tender) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व 
मनपाचे चिलत दरानुसार फ  अदा करणेस मा यता मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २८९७      वषय मांक - ०४ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग– बांधकाम परवानगी व अनािधकृत   
                                                          बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलन  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .बीपी/०५/का व/२१५/२०१८ द.१०/७/२०१८    
       वषय – अित मण करणा-यां व द शास कय शु क वसुल करणे बाबत.      

       वषय .४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक -  २८९८      वषय मांक - ०५ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे कड ल जा. .काशा/४/का व/११२३/२०१८ द.९/७/२०१८    
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले नुसार -     
       पंपर  िचंचवड मनपाकड ल वै कय वभागाचे वापराकर ता दोन नग चॅिसज  TATA LPT 

709/34 BS4 with Cab खरेद  क न यावर मनपा पेिश फकेशन माणे शववा हक  वाहनाचे बॉड  
बांधून खरेद कामी िन वदा सुचना .६/२०१७-१८ िन.र. .५२,१६,४७०/- (अ र  र. . बाव न 
लाख सोळा हजार चारशे स र फ ) िस द करणेत आली होती ा  ३ िन वदा धारकांम ये 
मे.अ जल फायबरटेक याचंी ित नग र. .२१,१२,०००/- माणे दोन नग क रता 
र. .४२,२४,०००/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख चौवीस हजार फ ) कंमत असून ती िन वदा 
रकमेपे ा १९.०३% कमी येत आहे. सबब, मे.अ जल फायबरटेक यांचेकडून करारनामा क न 
घेऊन शववा हका २ नग चॅिसज TATA LPT 709/34 BS4 with Cab खरेद  क न यावर मनपा 
पेिश फकेशन माणे शववा हका या वाहनाचे बॉड  बांधून खरेद कामी येणा-या खचास मा यता 

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
ठराव मांक -  २८९९      वषय मांक - ०६ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – नागर  सु वधा क  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नासुक/२/का व/२४७/२०१८ द.१०/७/२०१८    
       वषय -  खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  चाल वणेकामी अंितम पा  अजदारांना  
               िनयु  करणेबाबत.  

वषय .६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक -  २९००      वषय मांक - ०७ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – ह े ीय, थाप य  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल जा. . था/ह. े/का व/५३५/२०१८ द.७/७/२०१८    
       मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -     
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका तां क स लागार नेमणुक बाबत सिमतीची बैठक 
द.२१/०५/२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
मे.युिनटे चर डझाईन सो युश स यांनी उपरोकत वषयांक त कामाचे सादर करण केलेले आहे. 
सदर सादर करण समाधानकरक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन वीकार यात 
आलेले आहे. सदर सादर करण स लागार हणून मे.युिनटे चर डझाईन सो युश स यांची िनयु  
करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन करावया या कामा या या ीम ये 

तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वण ेतसेच कामांवर देखरेख करणे इ. 
िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. 
सदरचे काम तांिञक या क पाचे व प वैिश पुण आहे. तर  तांिञक या आराख या माण े
काम क न घेणे यांचे मोजमाप घेऊन देयक तयार करण,े क पा या दैनं दन कामावर देखरेख 
करणे, िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी करण,े इ. िन वदा पुव व िन वदा प ात कामे 
करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. क पाची वर ल दैनं दन कामे प रणामकारण होणेकर ता 
सदर क पासाठ  िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांकर ता वा तु वशारद नेमणे अ यंत 
आव यक आहे. सदर कामांसाठ  म.े युिनटे चर डझाईन सो युश स यांची िन वदा पुव व िन वदा 
प ात कामाकर ता नेमणूक करणेत यावी असे मत 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 तां क या काम क न य  
जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.युिनटे चर डझाईन सो युश स यांची 
नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  मा. आयु  यांनी इमारत बांधकामासाठ  मंजूर केले या 
दराने ५ कोट  पयत एकूण २.७५%, या मनपा या मंजूर दराने फ  अदा करणसे मा यता 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच मे. युिनटे चर डझाईन सो युश स यांची भाग .२० 
कासावाड  येथील मं ी कॉ ले स शेजार ल मोकळ  जागा वकिसत करणेकामी वा तु वशारद 
हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  २९०१      वषय मांक - ०८ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – क भाग कायालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल जा. . व/क /३५०/२०१८ द.१०/७/२०१८    
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले नुसार -   
       भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील आर ण .८५ येथे न याने बांधणेत  येणा-या 
नागर  आरो य क  णालय व िनवासी डॉ टरांचे वसितगृहासाठ  न वन उ चदाब वीज 
जोडणीकामी महा वतरण कंपनीकड ल वीजजोडणी व वीजभार मंजूर  शु कापोट  
र. .३३,०८,७७७/- (अ र  र. .तेहतीस लाख आठ हजार सातशे स याह र फ ) म.रा. व. व. 
कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २९०२      वषय मांक - ०९ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – द ु रसंचार  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल जा. .दुरसंचार/१/का व/८०/२०१८ द.१०/७/२०१८    
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले नुसार –  
      ी.ब हवाल ओम काश, आप कालीन यव थापन अिधकार  यांची ६ म ह याक रता 
एक त मानधनावर मनपाचे आप ी यव थापन वभागात नेमणूक झाली आहे.  यांस आप ी 
कामकाजाक रता मोबाईल िसम सु वधा वापराची मािसक मयादा . .३००/- (अ र  र. .तीनशे 
फ ) िन त क न पूर वणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २९०३      वषय मांक - १० 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – ब े ीय, आरो य 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे कड ल जा. .ब ेआ/५/का व/४२९/२०१८ द.१०/७/२०१८    
       मा. अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले नुसार -     
       िन वदा नोट स .२/२०१८-१९ ब ेञीय काय े ातील . .१६ मधील घरोघरचा कचरा 
गोळा करण,े कचरा कंु यामधील कचरा, र या या कडेस व सावजिनक ठकाणी साठणारा कचरा  
रोजचे रोज उचलुन वाहतुक क न महानगरपािलके या मोशी कचरा डेपो, येथे नेऊन टाकणे व 
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पसर वणे या कामासाठ  ट पर/ क (७.५ टन मता) ती दन ती वाहन दोन खेपा 
वाहनचालक+चार मजुर+इंधनासह एकुण २ वाहने भाडे त वावर पुर वणेकामी ९ मह ने कालावधी 
कर ता ती दन ती वाहन दोन खेपांचा र. .७२४९/-या माणे अंदाजप क य दर 
र. .३९,२०,०००/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख वीस हजार फ ) अ वये िन वदा िस द 
करणेत आली होती. याम ये मे. दन म हला आधार रोजगार सं था यांनी मोशी डेपोसाठ  
र. .५९८०/- हा लघु म दर सादर केला असुन या दरा माणे होणारा खच र. .३२,२९,२००/- 
(अ र  र. .ब ीस लाख एकोणतीस हजार दोनशे फ ) इतका असुन दर वीकृतीस 
द.०७/०७/२०१८ या तावानुसार मा यता िमळाली आहे. मे. दन म हला आधार रोजगार 
सं था यांना इकड ल पञ .ब ेआ/५/का व/३८८/२०१८ द.२२/०६/२०१८ अ वये सदरचे काम 
द.२५/०६/१८ पासुन सु  करणेस कळ वणेत आले आहे. यानुसार २ वाहनांसाठ  ९ मह ने 
कर ता येणा-या र. .३२,२९,२००/- खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा खेपा या होणा-या 
अितर  खचास मा यता घेण,े कामाचा आदेश देण,े करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २९०४      वषय मांक - ११ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग –  मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे कड ल जा. .मुलेप/१/का व/८१७/२०१८ द.१२/७/२०१८    
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले नुसार -     
       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. 

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

ठराव मांक -  २९०५      वषय मांक - १२ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – क े य, थाप य 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे कड ल जा. .क े/ था/का व/२८६/२०१८ द.११/७/२०१८    
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले नुसार -     
.     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क वा तु वशारद नेमणूक बाबत या सिमतीची 
बैठक द.०४।०६।२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यांचे कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
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M/s.Jyoti Panase & Associates यांनी  भाग .९ नेह नगर येथील जुनी शाळा इमारत 
पाडून न वन शाळा इमारत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामाचे सादर करण केलेले आहे. 
सदरचे सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता दलेली आहे. सबब 
सदर कामास वा तु वशारद हणून M/s.Jyoti Panase & Associates यांची िनयु  करणे 
आव यक आहे. सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत 
कामाचे अंदाजप क व िन वदा तयार करणे तसेच कामावर देखरेख करण ेइ याद  िन वदा पूव 
(pretender) व िन वदानंतर (post tender)इ याद  कामे करावी लागणार आहेत. M/s.Jyoti 
Panase & Associates यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प वा तु वशारद हणून 
यश वी र या कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ 
अ वये M/s.Jyoti Panase & Associates यांची मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद हणून 
िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता सदर कामासाठ  M/s.Jyoti 
Panase & Associates यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेचा ताव तसेच िन वदा पूव 
(pre tender ) िन वदानंतर (post tender) कामांसाठ  क प यव थापन वा तु वशारद हणनू 
नेमणूक करणेस व मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये मा यता दले या 
मंजूर दरानुसार फ अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

ठराव मांक -  २९०६      वषय मांक - १३ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – क े य, थाप य 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे कड ल जा. .क े/ था/का व/२८५/२०१८ द.११/७/२०१८    
       मा. अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले नुसार -     
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क वा तु वशारद नेमणूक बाबत या सिमतीची 
बैठक द.७।५।१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यांचे कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक  म ये M/S 

Nangrepatil and Associates यांनी खालील कामांचे सादर करण केलेले आहे.  
           १) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील यशवंतनगर चौक सुशोिभकरण काम 

करणे (िन. .७/५३-२०१७-१८) 
           २) भाग .२८ येथील रसरंग चौक व झरोबॉईज चौकाचे सुशोिभकरण काम 

करणे (िन. .२६/५३-२०१७-१८) 
           ३) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील मौलाना अ दुल कलाम आझाद चौकाचे  
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सुशोिभकरण काम करणे (िन. .५/५३-२०१७-१८) 
              सदरचे सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता दलेली आहे. 

सबब सदर कामास वा तु वशारद हणून M/S Nangrepatil and Associates यांची िनयु  करणे 
आव यक आहे. सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामाचे 

िन वदानंतर (post tender) ची कामे करावी लागणार आहेत. M/S Nangrepatil and Associates यांनी 
अशा कार या कामांसाठ  क प वा तु वशारद हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत. मनपा या 
मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये M/S Nangrepatil and Associates यांची 
मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता 
सदर कामासाठ  M/S Nangrepatil and Associates यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेचा ताव 

तसेच िन वदानंतर (post tender) कामांसाठ  वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस व मा. थायी सिमती 
ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये मा यता दले या मंजूर दरानुसार फ अदा करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २९०७      वषय मांक - १४ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – क े य, थाप य 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे कड ल जा. .क े/ था/का व/२८७/२०१८ द.११/७/२०१८    
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले नुसार -     
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणूक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.०४।०६।२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यांचे कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांनी क भागात ठक ठकाणी सुशोिभकरणाचे कामाचे सादर करण 
केलेले आहे. सदरचे सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता 
दलेली आहे. सबब सदर कामास स लागार हणून मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांची िनयु  
करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  स लागार हणून करावया या कामा या या ीम ये 

तुत कामाचे अंदाजप क व िन वदा तयार करणे तसेच कामावर देखरेख करणे इ याद  िन वदा 
पूव (pretender) व िन वदानंतर (post tender) इ याद  कामे करावी लागणार आहेत. 
मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प स लागार हणून 
यश वी र या कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ 
अ वये मे.हा दक पांचाळ आ कटे ट यांची मनपा या पॅनेलवर स लागार हणून िनयु  करणेत 
आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता तावात नमुद केले या कामासाठ  मे.हा दक पांचाळ 
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आ कटे ट यांची स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव तसेच िन वदा पूव (pre tender) 
िन वदानंतर (post tender) कामांसाठ  क प यव थापन स गागर हणून नेमणूक करणेस व 
मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये मा यता दले या मंजूर दरानुसार फ 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २९०८      वषय मांक - १५ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – क े य, थाप य 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे कड ल जा. .क े/ था/का व/२८८/२०१८ द.११/७/२०१८    
       मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले नुसार -     
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क वा तु वशारद नेमणूक बाबत या सिमतीची 
बैठक द.०४।०६।२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यांचे कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
M/s.Earthscap Architect & Consultants यांनी भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  से. .१६ 
सावतामाळ  उ ानाशेजार ल मोक या जागेत म हला व पु षांसाठू वतं य यायामशाळा इमारत 
व सुस ज सभागृह बाधणे या कामाचे सादर करण केलेले आहे. सदरचे सादर करण समाधानकारक 
अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता दलेली आहे. सबब सदर कामास वा तु वशारद 
हणून M/s.Earthscap Architect & Consultants यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर 

कामासाठ  वा तु वशारद हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामाचे अंदाजप क व 
िन वदा तयार करण े तसेच कामावर देखरेख करणे इ याद  िन वदा पूव (pretender) व 
िन वदानंतर (post tender) इ याद  कामे करावी लागणार आहेत. M/s.Earthscap Architect 
& Consultants यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प वा तु वशारद हणून यश वी र या 
कामे पूण केली आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये 
M/s.Earthscap Architect & Consultants यांची मनपा या पॅनेलवर वा तु वशारद हणून 
िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबीचंा वचार करता सदर कामासाठ  M/s.Earthscap 
Architect & Consultants यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेचा ताव तसेच िन वदा 
पूव (pre tender) िन वदानंतर (post tender) कामांसाठ  क प यव थापन वा तु वशारद 
हणून नेमणूक करणेस व मा. थायी सिमती ठराव .२१३० द.३१।०१।२०१८ अ वये मा यता 
दले या मंजूर दरानुसार फ अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  २९०९      वषय मांक - १६ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे कड ल जा. .मातं व/१४/का व/२८/२०१८   
       द.१३/७/२०१८    
       मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले नुसार -     
       महापािलकेमाफत नागर कांना दे यात येणा-या सेवांम ये सुधारणा करणेसाठ  शहर 
प रवतन कायालयामाफत (CTO) नागर क सव ण कामकाजासाठ , सव ण  फॉ स नमु या माणे 
छपाई क न, नागर कांमाफत भ न  सादर करणेसाठ  िस द करणेत आले या कोटेशन नुसार 
लघु म दराचे पुरवठाधारक  ेरणा प लिसट   यांना र. .१,९९,९९०/- (अ र  र. .एक लाख 
न या णव हजार नऊशे न वद फ ) चे कामकाज आदेश दलेले असून सदर  खचाचे अवलोकन 
करणेस  व सदरचा खच िसट  ा सफॉमशन ऑ फस या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक -  २९१०      वषय मांक - १७ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे कड ल जा .नस/१/का व/५९१/२०१८ द.१३/७/२०१८ 

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

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

 

ठराव मांक -  २९११      वषय मांक - १८ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – व ुत यां क   
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे कड ल जा. . वमुका/५/का व/२६७/२०१८  
       द.१२/७/२०१८    
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       मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले नुसार -     
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ १ ते 
७ मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक -  २९१२      वषय मांक - १९ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – व ुत (मु यालय) 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल जा. . वमुका/५/का व/२६६/२०१८ द.१२/७/२०१८    
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले नुसार -     
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/1/2018-19 अ वये सांगवी मशानभूमी मधील 
गॅस शवदाह नी देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.क याणी एंटर ायजेस िन.र. .47,28,000/- 
(अ र  र. .स ेचाळ स लाख अ टावीस हजार फ ) पे ा 11% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .42,07,920/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २९१३      वषय मांक - २० 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  
संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे कड ल जा. .क े/ व/जा/३५७/२०१८ द.१२/७/२०१८    
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले नसुार -     
       भाग .२ मधील रामायण मैदान, जाधववाड   िचखली येथे  दनांक  २३/०३/२०१८ ते 
द.२४/३/२०१८  रोजी झाले या माजी महापौर संजोग िभकू वाघेरे (पाट ल) महापौर चषक रा ीय 
बॉड  ब डंग पधा (सन१७-१८) क रता   ता पुरती विन ेपण,  जिन  संच, व   काश यव था 
करणेबाबतचे काम तातड ने करणेबाबत डा वभागाने यांचे प  . डा/४/का व/९६/२०१८  

द.१९/३/१८ अ वये इकड ल वभागास कळ वले होते. सदर काम तातड चे असलेने मे. मूत  
मंडप पकस अँड इले कल यांचेकडून पूव वकृत  िन वदा .५/८/१७-१८  या   िन वदा दरा 
पे ा कमी दराने हणजेच ८.५% कमी दराने थेट प दतीने क न घेणेत आले आहे. सदर 
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एज सीने यांचे कड ल प  द.२०/३/१८ अ वये सदर   काम अंदाजप क य र कमे पे ा 
हणजेच र. .९,९७,२३१/- पे ा ८.५%  कमी दराने करणेस तयार  असलेबाबत कळ वले होते. 
यानुसार मे. मूत  मंडप पकस अँड इले कल यांना आदेश   .क ेका/ व/जा/१२६/२०१८ 
द.२१/३/१८ अ वये आदेश देणेत आले आहेत. यांस द.२१/३/१८ रोजी मा.आयु  यांनी 
मा यता दलेली आहे. सदर काम मे. मुत  मंडप  पकस अँड इले कल  यांचेकडुन थेट 
प दतीने करारनामा न करता क न घेतलेने सदर कामाचा य  खच र. .९,१२,४४९/- (अ र  
र. .नऊ लाख बारा हजार चारशे एकोणप नास फ ) मे. मुत  मंडप  पकस अँड इले कल   

यांना  अदा कऱणेस काय र मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक -  २९१४      वषय मांक - २१ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – डा  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. . डा/४/का व/१७५/२०१८ द.४/७/२०१८    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले नुसार -            
       मा. डा, कला, सा ह य सां कृितक सिमती सभा ठराव .१९ द.१३/७/२०१८ नुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, कॅरम असोिसएशन ऑफ पुणे यां या मा यतेने व नव 
गती िम  मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११०३३ यां या सहकायाने द. २९ ते ३१ जुलै 

२०१८ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा 
भोईर वरंगुळा क , ेमलोक पाक, िचंचवड, पुणे ४११०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम 
पधा २०१८-१९ (पु ष, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 

अंदाजे र. .३,८२,९६०/-(अ र  र. .ितन लाख याऐंशी हजार नऊशे साठ फ ) चे खचास अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. सदर खचातील थाप य वषयक खच 

र. .५०,०००/- हा संबंिधत े य कायालय, थाप य वभाग व व ुत वषयक खच 
र. .२०,०००/- हा संबंिधत े य कायालय, व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेत 
येईल व उवर त र. .३,१२,९६०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल. तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, 
िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता चहा व अ पोपहार इ. िन वदा 
प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  २९१५      वषय मांक - २२ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – डा  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. . डा/४/का व/२२७/२०१८ द.४/७/२०१८    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले नुसार -            
       मा. डा, कला, सा ह य सां कृितक सिमती सभा ठराव .२० द.१३/७/२०१८ नुसार 
शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९ आयो जत करणेस व पधकामी पी. ह . ले स 
बॅनर,पंच मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच,नारळ,पूजा खच,स काराथ पु तके खरेद , टेशनर  
खच, फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन/िन वदा प तीने करण,े पधा आयोजन सभा 
उप थत डा िश क, मु या यापक, पाहुणे यांचा चहापान-अ पोपहार खच, पाहुणे स काराथ 
सा ह य भाडेपोट  खच,ना यगृह भाडे इतर खच इ.,सन २०१८-१९  म ये वभाग तर पधसाठ  
म.न.पा. शाळेतील अंदाजे १५० व ाथ  खेळाडू व रा य पातळ वर ७५, रा ीय पातळ वर २५ 
शालेय खेळाडू, याचें समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वास खच,दैिनक 
भ ा, वेश फ , औषध खच इ.अदा करणेकामी अंदाजे र. .५०,०००/- असे एकूण येणा-या संभा य 
खच र. .२५,२५,१००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख पंचवीस हजार शंभर फ ) अथवा य  येणा-
या खचास मा यता देणेत येत आहे व ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९  अनुषंगाने 
येणारा खच हा डा िनधी- वा षक पधा डा कला व डा कला सा ह य या २ लेखािशषावर 
केले या अनु मे येक  र. .२०,००,०००/- माणे एकूण तरतूद र. .४०,००,०००/- मधून खच  
टाकणेस तसेच शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९ अनुषंगाने मंडप, बैठक 
यव था, मैदान तयार करण,े वनी/ व ुत यव था व प या या पा याची यव था करणे इ. 
व पाचा खच हा संबंिधत े ीय कायालयामाफत होणार आहे. यासाठ  य  येणारा खच 

संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यां या अंदाजप कातुन खच  टाक यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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           सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक -  २९१६      वषय मांक - २३ 
दनांक – १८/०७/२०१८           
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव      
       पंपर  िचंचवड मनपा मा.महापािलका सभा ठराव .९१० द.२३/७८/२०१८ अ वये 
प.ंिच.ंमनपा या वतीने पी.एम.पी.एम.एल. ६०:४० या त वानुसार घे यात येणा-या १५५० बसेस 
पैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस ए.एस.आर.ट .यु. या क  शासना या अंिगकृत सं थेकडून घे यास, 
१०० बसेस पुणे व पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या ६०:४० या त वानुसार खरेद  कर यास व 
उव रत ९०० बसेस माकट फायना स मेकॅिनझम या माणे महामंडळा या ठरावा माणे गठ त ४ 
सद य सिमतीने ठर वले या पेिस फकेशन व सेवा तर करारा माणे मा यता दे यात आली आहे. 
आज रोजी पी.एम.पी.एम.एल. कडून फ  २०० बसेस खरेद  झा याचे समजते. सुमारे दोन 
वषापुव  मा यता देवून सु दा पी.एम.पी.एम.एल. कडून बसेस खरेद स अ यंत वलंब होत आहे 
प रणामी शहरातील सावजिनक वाहतुक यव थेवर वपर त प रणाम होत आहे. यामुळे 
पी.एम.पी.एम.एल. या मागणीनुसार व पेिस फकेशन नुसार लेखा वभागाकड ल बसेस खरेद  
या तरतूद मधून बसेस मनपा माफत खरेद  क न पी.एम.पी.एम.एल. ला उपल ध क नदेणे 
बाबतचा वषय धोरणा मक बाब हणून मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.    

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

ठराव मांक -  २९१७      वषय मांक - २४ 
दनांक – १८/०७/२०१८           
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव      
       द. ०१ ए ल २०१८ पासून पंपर  िचंचवड मनपा या व वध वभागा या िनयमानुसार 
िन वदा या राब व या नंतर पाक ट .१ उघड यानंतर शु लक कारणा तव (उदा.चुक चे दर 
भरले गेले हणून माघार घेतले जातात परंतु िन वदा भरताना ठेकेदार िन वदा अट  व शत नुसार 
भरत असतात. पाक ट .१ उघड या नंतरच दर चुक चे भरले असे का वाटते?) िन वदा माघार 
घेणा-या संबंिधत ठेकेदारास महापािलके या का या याद त टाकणेत यावे. तसेच पाक ट .१ 
उघड या नंतरच िन वदा माघार घेणा-या संबंिधत ठेकेदाराचे पाक ट .२ उघड यात येत नाह  ते 
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पाक ट .२ पण उघडून या पुण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यांवी.         

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

ठराव मांक -  २९१८      वषय मांक - २५ 
दनांक – १८/०७/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव      
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इ.१० वी व १२ वी या पास होणा-या गुणवंत 
व ाथाना ब स योजना स या राब वली जात आहे. सदर योजनेस "शामा साद मुखज  ब स 
योजना" असे नाव देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  कर यात यांवी.         

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

ठराव मांक -  २९१९      वषय मांक - २६ 
दनांक – १८/०७/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव      
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ना यगृहाम ये समाज बोधनपरचे या याने व 
जनजागृती काय म उदा. १) शै णक मागदशन २) पयावरण मागदशन ३) पाणी बचतीचे 
मागदशन ४) दु ण मु  जनजागृती ५) बेट  बचाव, बेट  पढाव ६) झाडे लावा, झाडे जगवा ७) 
यसनमु साठ  जनजागृती अशा काय मांना भाडे शु काम ये ित ३ तासांना ४०००/- भाडे 
अिधक िनयमानुसार जी.एस.ट . वेगळा आकार यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यांवी.         

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

ठराव मांक -  २९२०      वषय मांक - २७ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .मभा/ं०४/का व/५२८/२०१८ द.१७/७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले नुसार –  
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        मनपाचे व वध वभागास आव यक अिभलेखाचे रेकॉड बांध याचे कापड  माल खरेद  
करणेकामी महारा  शासन प रप क मांक कापड पुरवठा/यं माग कापड (हातमाग कापडा 
िशवाय) िनयत कमंत/दरप क/2018-19/65/18 ए ल 2018, संदभ - उ ोग, ऊजा व कामगार 
वभाग शासन िनणय .भांखस-2014/ . .82/ भाग-3/उ ोग-4/ द.01 डसबर 2016 अ वये 

महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत, नवी मुंबई यांचेकडुन अिभलेखाचे रेकॉड बांध याचे 
कापड  माल व वध रंगात 36*36 इंच साईजम ये िशलाई क न माल तयार करणे व यास 
नाड  लावणे व मालाचे सम माणत मनपा बोधिच ह छपाई सह 22,000 नग, ती नग र. .89.46 

माणे खरेद कामी र. .19,68,120/- (अ र  र. .एकोणीस लाख अडुस  हजार एकशे वीस फ ) चे 
खचास दर करार नुसार करारनामा न करता थेट प दतीने येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक -  २९२१      वषय मांक - २८ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – नगररचना व वकास  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/३६/च-होली/१८५/२०१८  
       द.१८/७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले नुसार –  
       मौजे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील खालील ठकाण या र याने/ आर णाने 
बािधत जागा महापािलके या ता यात घेणेबाबत द. ०४/०७/२०१८ रोजी खाजगी वाटाघाट  
सिमतीची बैठक आयो जत कर यात  आली होती. सदर सभेम ये खाली नमुद वषय ं . १ ते 
४बाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने 
जु या ह या मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णांचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास 
खाजगी वाटाघाट ने देणेत यावा असे ठरले आहे.   
 
 

अ. . वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं.३१४/२पै  
मिधल १८.०० मी. र याने बािधत े ाची 
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. र याने बािधत २७३.१२ ७०,८४,७३३/- 
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२ मौजे पंपर  वाघेरे येिथल स.नं. १०३/२ क 
मिधल २०.०० मी. र याने बािधत े ाची 
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

२०.०० मी. र याने बािधत १२०९.५० २,८०,०३,५५३/- 

३ मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील स.नं. 
५०३/३. ५०४/४ पै यासी िस.स.नं.१९७६ 
पै. १९७८ पै. मिधल १२.०० मी. र याने 
बािधत े ाची खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. र याने बािधत ५६४.२५ ४५,३३,१८४ 

४ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ७२/२ 
मिधल मंजूर वकास योजनेतील आ. . 
३४९ (शॉ पंग सटर ) याने बािधत े ाची 
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

आ. . ३४९  
(शॉ पंग सटर) याने बािधत 

४,००० चौ.मी ५,५०,७५,८००/- 

 

तर  वर ल पैक  .१ ते ४ म ये नमूद केले या मु यांकन र कमेला व या या अनुषंगाने 
लागणा-या मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक -  २९२२      वषय मांक - २९ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – जलिन:सारण, मु य काया.  
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .जिन/का व/११०७२/१८/२०१८ द.१८/७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले नुसार –   
       रा ीय नागर  सुधारणा (अमृत) पंपर  िचंचवड मनपा ह तील मलिन:सारण यव था व 
क प राब वणेकामी िन वदा प ात कायासाठ  क प यव थापन सलालगार नेमणेकामी आदेश 
दनांक ०७/०३/२०१७ रोजी दे यात आले आहे. सदर कामाची मुदत २४ म हने असून सदर 
कामांतगत पंपर  िचंचवड महानगर पािलका ह म ये मलवा हनी टाकणे व काया वत करणे, ४ 
उदंचन क  व ३ मैलाशु करण क प डझाईन, बांधकाम क न काया वत करण,े व सहा 
म हने चाचणी देऊन ५ वष िनगा व देखभाल दु ती या कामाचा समावेश आहे. रा ीय नागर  
सुधारणा अंतगत (अमृत) कामाचे िन वदा पूव कायात पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या 
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ह तील जु या मलिनःसारण नािलकेचे स ह करण,े तां क या अचूक व पुढ ल 30 वषाचा 
कालावधी गृह त ध न न याने टाक यात येणा-या मलिनःसारण निलकांची हाय ॉिलक डझाईन 
करणे व ते कॉलेज ऑफ इं जिनय रंग पुण े (COEP) यां या कडून तपासणी करणे व सदरचा 
व तृत अहवाल तयार कर याचे कामाचा समावेश करणेत आला होता.सदर या िन वदा पूवकायाचे 
क प यव थापन स लागारा या कामासाठ  मा.आयु  यांचे कड ल .जिन/TBdrainage 

/७६/२०१५ दनांक ४/४/२०१५ नुसार तावास मा यता दलेली आहे. सदर या तावा ारे 
मे.युिनट  क स टंट यांची िन वदा पूवकायासाठ  क प यव थापन स लागाराची नेमणूक 
करणेत आलेली आहे. वर ल संदभ य कामात ४ उदंचन क  व ३ मैलाशु करण बांधणे व सुमारे 
२०९ क मी मलिनःसारण निलका टाकणे हया कामाचा तां क या व तृत व पाची 
अस यामुळे िन वदा प ात कायासाठ  क प यव थापन स लागाराची नेमणूक करणे आव यक 
आहे. मे.युिनट  क स टंट (U.I.E.W) यांचा िन वदापुव ची रा ीय नागर  सुधारणा अंतगत 
(अमृत) कामाचे काया या अनुभव पाहता या कामी यांची नेमणूक करणे यो य होईल असे मत 
आहे.सदर कामासाठ  तां क फ  अदा करणेसाठ  सन२०१८-१९ मधील अंदाजप कातील अमृत 
योजने अंतगत लेखाशीष खाली पृ  .५१३ अ. .१९ नुसार तरतूद ठेव यात आली आहे व हया 
कामातून क प यव थापन स लागार नेमणे श य आहे. प.िच.म.न.पा मधील व वध वकास 
कामां या क प यव थापन स लागार कायासाठ  महारा  शासन,नगर वकास वभाग शासन 
िनणय :संक ण-२०१८/ . .५४/न व -१६ दनांक ०४ जून, २०१८ अ वये एकूण २ ट के इतके 
शु क िन वदे पूव व िन वदे प ात कायासाठ  व हत केले आहे. तसेच मे.युिनट  क स टंट 
(U.I.E.W) यांची मा.आयु  यांचे कड ल .जिन/TBdrainage/७६/२०१५ दनांक ४/४/२०१५ 
नुसार िन वदा पूवकायासाठ क प यव थापन स लागारासाठ  १.३५ ट के शु क अिधक 
सेवाकर या माण ेनेमणूक करणेत आली आहे व उव रत ०.६५ ट के शु क अिधक सेवाकर या 
माणे िन वदा प ात कायासाठ  क प यव थापन स लागाराची नेमणूक करणे यो य होईल. 

सबब उपरो  वषयां कत रा ीय नागर  सुधारणा अंतगत (अमृत) कामासाठ  िन वदा प ात 
कायासाठ  मे.युिनट  क स टंट (U.I.E.W) यांची उव रत ०.६५ ट के शु क अिधक सेवाकर या 
माणे क प यव थापन स लागार नेम यास तसेच वर ल माणे फ  अदा करणसे व मे.युिनट  

क स टंट (U.I.E.W) यां याशी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक -  २९२३      वषय मांक - ३० 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .मभा/ं८/का व/९८९/२०१८ द.१७/७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले नुसार –   
        मनपाचे वै कय वभागास मे. बी.जे मेड कल को.ऑपरे ट ह क झुमर टोअर िल, पुणे 
यांचेकडुन व वध शाखेची व व वध कारची पु तके थेट प दतीनेखरेद   करणेस व याकामी 
र. .25,22,392/- (अ र  र. . पंचवीस, लाख बावीस हजार तीनशे या नव फ ) सव करासह 
असे एकुण रकमेस व येणा-या य  खचास महारा  महानगरपािलका, अिधिनयम अनूसुचीत 
करण ५ (२) (२) नुसारयेणा-या य  खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

---------- 
ठराव मांक -  २९२४      वषय मांक - ३१ 
दनांक – १८/०७/२०१८          वभाग – क े य, जलिन:सारण 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .क ेका/जिन/का व/१३१/२०१८ द.१८/७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले नुसार –   
       पंपर  िचंचवड म.न.पा. चे क भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन 
ा.िल. हे कर त आहेत.सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर 

िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. 
यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 

सिमती या मा यतेचे मुदत वाढ देणेत येईल या माण ेअट  व शत म ये नमुद करणेत आलेले 
आहे. यानुसार सदर या िन वदेस मा. थायी सिमतीचे ठराव .१६६००, द.२८/०६/२०१६ 
अ वये मंजूर  िमळाली आहे. मा. थायी सिमती ठरावनुसार सदर कामाचे िन वदा 
र. .१,०५,५१,२७६/- साठ  १.५०% कमी या दराने हणजेच र. .१,०३,९३,००७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच सु वातीस एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता िमळाली आहे. 
ठेकेदार मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन ा.िल. यांनी सदरचे काम समाधानकारक र या 
पुण केले अस याने मा. थायी सिमतीन ेसदर कामास पुढ ल ५ पैक  दुस-या वषा कर ता ठराव 
.१९४७७, द.२३/१२/२०१६अ वये मा यता दलेली आहे. सदर कामातील मुळिन वदा शथ व 
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अट .४ नुसार ५ वषापैक  प ह या दोनवषाची मुदत पुण होत अस याने पुढ ल १ वष (तृतीय 
वष) कालावधीसाठ  येणा-या खचास व िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदा 
दरात १०% वाढ क न पुढ ल तृतीय वषाकर ता मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. 
स थतीत चालू असलेले डझेल व लेबरचे दर तसेच सदर कामाची िन वदा भरले यावेळचे दर 
यांची तुलना केली असता प  ब माणे िन वदा वकृती यो य दर १५.००% इतका जा त येत 
आहे. सदरचा वाढ व दर १५.००% पाहता िन वदा अट  व शत  माण ेठेकेदार यांना १०% दरवाढ 
देणेस हरकत वाटत नाह . यानुसार पुढ ल एक वष कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना १०% दरवाढ 
देऊन येणारा खच र. .१,१६,०६,४०४ /- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 

            (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/९२५/२०१८ 

दनांक - १९/०७/२०१८   
 

                                                                                
                                                                        नगरसिचव   

                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . व.मुका/५/का व/२६७/२०१८ वषय .१८ चे लगत) 

    


