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

कायप का मांक – ५५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २१/०३/२०१८           वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक २१/०३/२०१८ 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.राजू िमसाळ 

३. मा.अिमत राज  गावडे 

४. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

८. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

९. मा.खानोलकर ा महेश 

१०. मा.लांडगे सा रका संतोष 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

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

 

              यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.आ ीकर- .अित र  आयु ,मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-
आरो य वै क य अिधकार ,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-
सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दधेुकर-सहशहरअिभयंता,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर, 
मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत,मा.झगडे,मा.राऊत-सहा यक आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार, 
मा.गायकवाड-उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शासन 
अिधकार (िश ण मंडळ),मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम,मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा.तांब,ेमा.च हाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.जुंधारे,मा.घोडे,मा.ग टूवार,मा.पुजार , 
मा.गायकवाड,मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता, मा.आगळे- शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  
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 मांक ५१) ऑ फसर ऑफ द म थ घो षत करणेबाबत – मा. वलास म डगेर ,  
मा.िशतल उफ वजय िशंदे यांचा ताव... 

वषय मांक ५२) वाहन दु ती कामा या ठे यातील वाढव खचास मा यता देणेबाबत... 
वषय मांक ५३) िन. .३१/१८/२०१७-१८ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

िमळणेबाबत... 
वषय मांक ५४) तपासणी शु क अदा करणेबाबत... 
वषय मांक ५५) ठ. .१६३६ द.१३/१२/२०१७ दु तीबाबत – मा.सागर आंगोळकर,  

मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 
-------- 

अ)  दनांक २१/०२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का मांक  
५०) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

ब)  दनांक २८/०२/२०१८ रोजी सकाळ  १०.३० वा. झाले या सभेचा (कायप का 
मांक ५१) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 

क)  दनांक ०७/०३/२०१८ रोजी दुपार  १२.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का 
मांक ५२) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

ड)  दनांक ०७/०३/२०१८ व १४/०३/२०१८ रोजी दुपार  ०१.४५ वा. झाले या सभेचा 
(कायप का मांक ५३) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती 
यांनी कट केले. 

 

इ)  दनांक १४/०३/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का 
मांक ५४) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

------------ 
ठराव मांक - २४३५      वषय मांक - १ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – शासन  
सूचक – मा.िशतल उफ वजय िशंदे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/८०/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

ी.थोरात कैलास गणेुभाऊ, कायकार  अिभयंता ( व), ी.धुमाळ दलीप ीरंग, 
उपअिभयंता ( व), ी.मांढरे वासूदेव महादेव, किन  अिभयंता ( व) व ी.अवसरे वासुदेव 
तुकाराम, किन  अिभयंता ( व) यांनी द.१३/०९/२०१७ रोजी या अजा वय,े मा.आयु  यांचेकड ल 
आदेश . शा/९/का व/ ७३६/२०१७ द.२७/०७/२०१७ अ वय,े ी.थोरात कैलास गेणुभाऊ, 
कायकार  अिभयंता, ी.धुमाळ दलीप ीरंग, उपअिभयंता यांची भ व यातील वेतनवाढ वर 
प रणाम होईल अशी येक  एक वेतनवाढ, तसेच ी.मांढरे वासूदेव महादेव, किन  अिभयंता, व 
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ी.अवसरे वासुदेव तुकाराम, किन  अिभयंता यां या भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम होईल 

अशा येक  दोन वेतनवाढ  अशा रतीने रोखून ठेवण,े या यांना केले या िश े व  मा. थायी 
सिमती सभेकडे अपील दाखल केले असता, मा. थायी सिमती सभेने दनांक १३/०९/२०१७ रोजी 
सदरचे अपील दाखल क न घेवून ठ. .९६१,९६२,९६० व ९५९ द.१३/०९/२०१७ अ वये 
शासनास या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत िनदश दल.े  

मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ यांचेकड ल प  . शासन/ 
९/का व/८०/२०१८ द.२९/०१/२०१८ अ वय,े मा. थायी सिमती सभेकडे सादर केले या 
अहवालानुसार, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ (४) नुसार खाल या पदावर 
आण यात आले असेल, काढून टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले असेल यास 
खाल या पदावर आण याचा, काढून टाक याचा कंवा बडतफ कर याचा आदेश यास 
कळव यापासून एक म ह या या आत अपील करता येईल. तथा प, अिधिनयमातील ५६ (२) चे 
तरतुद नुसार करणी केलेली शा ती कारवाई करकोळ व पाची असून, मुदती प ात अपील 
दाखल केलेले आहे. करणाची व तु थती वचारात घेता ी.थोरात कैलास गेणुभाऊ, कायकार  
अिभयंता ( व), ी.धुमाळ दिलप ीरंग, उपअिभयंता ( व), ी.मांढरे वासुदेव महादेव, किन  
अिभयंता ( व) व ी.अवसरे वासुदेव तुकाराम, किन  अिभयंता ( व) यांचेवर वेतनवाढ 
थिगतीची केलेली कायवाह  यो य, रा त व कायदेशीर आहे. या माणे मा.आयु  यांजकड ल 

अहवाल अवलोकन करता ी.थोरात कैलास गेणुभाऊ, कायकार  अिभयंता ( व), ी.धुमाळ दिलप 
ीरंग, उपअिभयंता ( व), ी.मांढरे वासुदेव महादेव, किन  अिभयंता ( व) व ी.अवसरे वासुदेव 

तुकाराम, किन  अिभयंता ( व) यांचा दनांक १३/०९/२०१७ चा अपील अज फेटाळ यात येत 
आहे.  

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

ठराव मांक - २४३६      वषय मांक - २ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१२३८/२०१८ द.०८/०३/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १५) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल े
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २४३७      वषय मांक - ३ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – थाप य EWS क प 
सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/EWS /१३०/२०१८ द. ०९/०३/२०१८  

  मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंत धान आवास योजनेअंतगत गृह क पांचे बांधकाम परवानगीक रता पयावरण दाखला, 
Aviation NOC, M.P.C.B. Consents, Ground Water (CGWA NOC) व पयावरण संतुलन दर ६ म ह यांचा 
रपोट या बाबी आव यक आहेत. या बाबींक रता वतं  पयावरण स लागार यांची नेमणूक क न 
यांचे माफत सदर कामे करणे आव यक आहे. कारण पयावरण दाखला िमळ वणेकामी स लागार 

हे या े ात अनुभवी व नाबेट या सं थेचे सद य (NABET Accredited) आव यक असणे 
बंधनकारक असलेबाबत पयावरण वभागाची अट आहे. सदर कामांक रता स लागार सिमती 
(Panel) तयार करणेकामी िन वदा नोट स .६/१-२०१७-१८ अ वय े दरप क मागवून यातील 
कमीत कमी येणा-या दरान े ती काम ेकरणेस तयार असणा-या स लागारांना या सिमतीम य े
समा व  करणेत येत आहे. िन वदेनुसार मे.एस.जी.एम. एन हायरो यांनी दलेले दर कमीत कमी 
असलेमुळे या दरान ेकाम करणसे तयार असले या स लागारांना व नाबेट सद य व असणा-या 
स लागारांना या Panel म य ेसमा व  क न यांना PMAY क पाचे पयावरण व इतर दाखल े
िमळ वणेचे काम देणेत येणार आहे. तथा प, खालील दरान ेकाम करणेस उ सुक असलेबाबत 
वचारणा करणेत आली असता मे. ीन सकल, इं. यांनी सु दा सहमती दश वली आहे व त सम 
अहतेबाबत कागदप  े सादर केली आहेत. स लागारांचे एक त पॅनेल तयार करणेस 

द.२९/१२/२०१७ चे तावानुसार मा यता दलेली आहे. मंजूर दर १) ५००० ते २०००० चौ.मी. 
क रता र. .५,२५,०००/- ित क प, २) २०००० ते ५०००० चौ.मी. क रता र. .६,२०,०००/- ित 
क प, ३) ५०००० ते १५०००० चौ.मी. क रता र. .७,३५,०००/- ित क प. सबब, मे. ीन 

सकल, इं. या स लागार सं थेस पयावरण स लागार पॅनेल वर घेणेस व उपरो  मंजूर दरा माणे 
काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४३८      वषय मांक - ४ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ– मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जा. .झोिनपु/ था/िन/का व/२०९/२०१८  

द.०८/०३/२०१८  

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २०) मधील  

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

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

ठराव मांक - २४३९      वषय मांक - ५ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक–मा.िशतल उफ वजय िशंदे  

संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . व.मुका/५/का व/१७३/१८ द.९/३/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल (इ व फ मु यालय) 
सोबतचे प  अ (१ ते ३४) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४४०      वषय मांक - ६ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . व.मुका/५/का व/१७४/१८ द.  /३/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल (इ व फ मु यालय) 
सोबतचे प  अ (१ ते २५) मिधल िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४४१      वषय मांक - ७ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/३२९/२०१८ द.७/३/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  सन 2017-18 चे सुधा रत व सन 2018-19 चे मुळ 
अंदाजप क पु तके छपाईक न घेणेकामी  ई िन वदा ं .37/2017-18 अ वय े लघु म  
िन वदाकार मे ओम एंटर ायजेस ािधकरण, िनगड  यांचे आव यक मुळ अदंाजप क पु तके 
एकुण  1 ते 4 बाबी छपाई करणेकामी  एकुण र. .11,15,896/- इतके दर लघु म ा  असुन 
सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार मे.ओम एंटर ायजेस ािधकरण, िनगड  यांना 
आदेश ं  मभां/8/का व/149/2018 दनांक 31/01/2018 अ वये महानगरपािलके या सन 
2017-18 चे सुधा रत व सन 2018-19 चे मुळ अंदाजप क पु तके छपाई तातड ने एकुण 
र. .11,15,896/- (अ र  र. .अकरा  लाख पंधरा हजार आठशे शहा नव फ ) म ये 
पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४४२      वषय मांक - ८ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – ग े ीय कायालय 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ– मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे जावक .ग ेका/िन-३/का व/१०१/२०१८  
द.९/३/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (1 ते 30) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४४३      वषय मांक - ९ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – ग े ीय कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे जावक .ग ेका/िन-३/का व/१००/२०१८  
द.९/३/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 3) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४४४      वषय मांक - १० 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सूचक – मा.िशतल उफ वजय िशंदे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /७/का व/४२३/२०१८ द.९/३/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत ज म-मृ यु न द ची डेटा ए  
करणे व दाखले वतर त करणेचे कामकाज म.ेसाई एंटर ायजेस, काळेवाड  यांचेकडून क न घेणेचे 
कामकाजास िन वदा कामकाज पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणारे य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४४५      वषय मांक - ११ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१-अ/का व/७२५/१८ द.८/३/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) 
मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत स अिधन राहून संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४४६      वषय मांक - १२ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१-अ/का व/७२४/१८ द.६/३/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

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

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

ठराव मांक - २४४७      वषय मांक - १३ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१२४३/२०१८ द.१३/३/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) मधील  िन वदा 
कामाचें अवलोकन होऊन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - २४४८      वषय मांक - १४ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – ब. े.का.आरो य 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक–मा.िशतल उफ वजय िशंदे  

संदभ– मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/५/का व/१९१/२०१८ द.१३/३/१८ 

 मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वये जुना . . ४९,५०,५१, 
५३ मिधल कचरा गोळा करणे व हल वणेचे कामकाज करणेसाठ  ७ वाहन(े टपर क) 
पुर वणेकामी आदेश मांक ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/१६ अ वये ठेकेदार हणून 
मे.जय गणेश एंटर ायझेस यांची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तथा प वाढती लोकसं या, न वन 
भाग रचने मुळे मा.आयु  सो. यांनी ता पुर या व पात आव यक वाहने स थतीत कायरत 
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असले या ठेकेदारामाफत मंजूर िन वदा दराने उपल ध करणेचे िनदश प  

.आमुका/३/का व/३०७/१७ द.२४/८/१७ प ा वये दलेले आहेत. मा.आरो य कायकार  
अिधकार  यांनी द.०६/०३/१८ अ वये नवीन भाग रचनेनुसार ब े ीय कायालयासाठ  अितर  
२ वाहनासाठ  द.१/१/१८ ते द.३१/३/१८ या कलावधीसाठ या मुदतवाढ स अथवा िन वदा 

या पुण होई पयत यापैक  थम येणा-या कालावधीसाठ  मा यता दलेली आहे. यानुसार 
मे.जयगणेश एंटर ायझेस यांचे मोशी डेपोसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  डेपोसाठ  ४९००/- या 
वकृत दरानुसार मोशी कचरा डेपो येथे होणा-या २ खेपांचा २ वाहनांसाठ चा द.१/०१/१८ ते 

द.३१/०३/१८ कालावधीचा र. .९,२३,४००/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार चारशे फ ) 
अपे त खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा खेपा या होणा-या अितर  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४४९      वषय मांक - १५ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – इ े य कायालय 
सूचक –मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/िन-६/का व/९६/२०१८ द.१३/३/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

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

ठराव मांक - २४५०      वषय मांक - १६ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२४६/१८ द.१४/३/२०१८ 

वषय- भाग .४ कृ णानगर म ये पाईन रोड, यशवंतराव च हाण रोड, बाहुबली चौक ते पाईन 
रोड व पूणानगर प रसरात दशादशक फलक व सीट चेअस बस वणे व र ते 

थम ला टक पटने रोड मा कग करणबेाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४५१     वषय मांक - १७ 
दनांक – २१/०३/२०१८    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड    अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/१११/२०१८ द.१४/३/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या मु य लेखाप र ण वभागामाफत सन २००५-०६ ते २००७-२००८ चे 

लेखाप र णाम ये उप थत केले या आ ेपाकर ता तालेरा णालयाकर ता पुरव यात आले या 
ऑपरेशन टेबल व सजन टुल येक  ०१ नग कर ता झाले या र. .१,५९,७००/- (अ र  र. . 
एक लाख एकोणसाठ हजार सातशे फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४५२      वषय मांक - १८ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – वै कय मु य कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१/का व/२२७/२०१८ द.१३/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत व वध णालये/ 
दवाखा यांम ये व वध अिभनामाची पदे कं ाट /करार प दतीने ११ म हने कालावधीसाठ  
भरणेकर ता व भ व यात र  होणार  पदे Walk in interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न 
भरणेकर ता मा यता दले या पदांम य े “लॅब टे निशयन” अिभनामा या ०१ वाढ व पदाचा 
समावेश क न सदरचे पद भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४५३      वषय मांक - १९ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.िशतल उफ वजय िशंदे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९४२/१८ द.१३/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/7/2017-18 अ वय े स लागार यांनी 
सुचा वले नुसार वजयनगर,काळेवाड ,तापक रनगर या भागातील मलिनःसारण नलीकांची सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी  M/s.VISHAL CIVIL CONTRATOR यांनी िन.र. .44,99,999/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे न या णव फ )  पे ा 26.00% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,29,999/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
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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 यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक - २४५४      वषय मांक - २० 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१५/६०/२०१८ द.१४/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मौजे िचखली मिधल भाग .२ िचखली मोशी मिधल गट नं.५०७ ते गट नं.२४७ 
या  िमळकती मिधल मंजूर वकास  योजनेतील ३०.०० मी. ं द  र ता व मौजे िचखली मिधल  

भाग .२ िचखली मोशी मिधल गट नं.५२४ ते गट नं.६५० या िमळकती मिधल मंजूर वकास  

योजनेतील १८.०० मी. ं द  र ता वकिसत करणेसाठ  भूसंपादन करणेबाबत सद य तावास 
उपरो  मा. महापािलका सभेची ठराव .९०, द.१६/११/२०१७ अ वये मा यता घेणेत आलेली 
आहे. सदर ठरावात खालील नमुद माणे र ता समावेश आहे. 

अ. . आ. 
. आर णाचे योजन गट नं. 

बािधत होणारे 
संपादन करावयाचे 
एकुण सुमारे े  
चौ.मी. 

१. - 

मंजूर वकास  योजनेतील 
३०.०० मी. ं द  र ता  (वाढ व 
ह ) 

गट नं. ५०७ ते गट न.ं 
२४७ या मिधल 
िमळकती 

३००००.०० चौ.मी. 

२. - 

मंजूर वकास  योजनेतील 
१८.०० मी. ं द  र ता          
(वाढ व ह ) 

गट नं. ५२४ ते गट न.ं 
६५० या  मिधल िमळकती १७५००.०० चौ. मी. 

तर  उपरो  ता वत र याखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 
भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमी संपादन पनुवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान 
भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम–२०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेत आलेली 
आहे. सदर र ते/आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास 
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मा. थायी सिमतीची मा यता आव यक असुन ( या म य ेभूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील 
ती नुकसान भरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, मोजणी करणे इ.अनुषंिगक 
मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४५५      वषय मांक - २१ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं२/का व/१३६/२०१८ द.१४/३/२०१८ 

वषय - मा यम सम वयक सं था नेमणूक बाबत... 
वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २४५६      वषय मांक - २२ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं२/का व/१३०/२०१८ द.९/३/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े शासन मा य याद वर असणा-या वृ प ांना 
शासन मा य दराने जा हराती देणेत येतात. याम ये अ, ब, व क वग वृ प ांचा समावेश आहे. 
शासनमा य दरान े जा हरात िस द करणा-या तावात नमूद केले या वृ प ांना मनपा या 
याद वर घे यास व शासनमा य दराने जा हराती वतर त कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४५७      वषय मांक - २३ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – थाप य क/ह मु यालय 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक–मा.िशतल उफ वजय िशंदे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/का व/१०५/१८ द.१४/३/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 6) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 



13 
 
संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४५८      वषय मांक - २४ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – लेखा 
सूचक –मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/९०३/२०१८ द.१३/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

शासन िनणय मांक/एनयुआर-२०१३/ . .३३८/न व-३३ दनांक १८ फे ुवार -२०१४ 
अ वये सन २०१६-१७ म ये देय होणार  संचलनतूट समायोजन कर या या अट स अिधन राहून 
सन २०१६-१७ मधील उव रत संचलनतूट र कम पय े१८,१७,६०,०००/- (अ र  र. . अठरा कोट  
सतरा लाख साठ हजार फ ) मे.पी.एम.पी.एम.एल यांना अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४५९      वषय मांक - २५ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – शहर अिभयंता कायालय 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अित/२/१२८/२०१८ द.१४/३/२०१८  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

अित मण,े अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  नेम यात आले या पोलीस अिधकार  व 
पोिलस कमचार  यांची माहे जानेवार -२०१६ ते माहे फे ुवार  २०१७ अखेरची मािसक वेतन बीले 
र. .१,९२,२३,६९२/- (अ र  र. .एक कोट  या णव लाख ते वस हजार सहाशे या णव फ ) 
पोिलस वभागास अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक - २४६०      वषय मांक - २६ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१२९/२०१८ द.१५/३/२०१८ 

वषय - अ,ब,फ,ग भागातील र यामं य ेदुभाजक सुशोिभकरण व देखभाल करणबेाबत... 
वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 



14 
 
ठराव मांक - २४६१      वषय मांक - २७ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा. . े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/२१६/२०१८ द.१४/३/२०१८ 

 मा. . े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य व व ुत 
वभागाचे िन वदा कामां या सोबतचे प  'अ' मधील (१ ते ३) िनयमानुसार व िन वदा अट  
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४६२      वषय मांक - २८ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.िशतल उफ वजय िशंदे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/२२३/१८ द.९/३/१८ 

 मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  'अ' मधील (१ ते ६) िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४६३      वषय मांक - २९ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२७/२०१८ द.१५/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .32-2017/18 मधील अ. .1 अ वये 
भाग .20 येथील आर ण .53 म ये यापार  संकुल वकसीत करणेकामी (अंतगत भुमीगत 

वीज वा ह या हल वणे) जगनाडे इले क स िन.र. .62,38,545/- (अ र  र. .बास  लाख 
अडोतीस हजार पाचशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 15.00% कमी, या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २४६४      वषय मांक - ३० 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/२४९/२०१८ द.१४/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे अ नशामक वभागास आव यक अ नशामक बचाव साधने सा ह य खरेद कामी 
ई िन.सु. .17/2017-18 अ वये लघु म िन वदाकार मे.एस.एस.फलके अँड असो. पुणे यांचे एकुण 
बाबी 06 साठ  एकुण र. .2,04,25,690/- (अ र  र. .दोन कोट  चार लाख पंचवीस हजार सहाशे 
न वद फ )चे खचास मा यता व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४६५      वषय मांक - ३१ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – थाप य मु य कायालय 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इम/ुका व/१२३/१८ द.१५/२/२०१८ 

वषय- इ भाग अंतगत व वध कंप या या/मनपा या सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदले या  
र यांचे दु ती करणबेाबत... 

वषय मांक ३१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २४६६      वषय मांक - ३२ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक–मा.िशतल उफ वजय िशंदे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/१२४/१८ द.१५/३/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/3/2017-18 अ वय े इं ायणीनगर, 
ािधकरण व पाईन रोड प रसराम ये थाप य वषयक काम ेकरणेकामी मे. अिमत िनितन 

गांधी िन.र. .14,99,380/- (अ र  र कम पये चौदा लाख न या णव हजार तीनशे ऐंशी फ ) 
पे ा 17.12% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .12,42,686/- पयत काम क न 
घेणेस, यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस यान े याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४६७      वषय मांक - ३३ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक –मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/१/का व/१९०/२०१८ द.१५/३/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल व वध 

क याणकार  योजनां या अजाची डेटा एं  व ECS न द   महानगरपािलके या संगणक 
णािलम ये करणेकामी ई-कोटेशन अ वये ित डेटा एं   दर माग वणेत आले होते. यानुसार 

एकूण ५ ा  कोटेशन पैक , पा  युनतम दराचे कोटेशन म.ेनॅशनल ुप यांनी, ित डेटा एं  
र. .५.७७ इतका दलेला आहे. २६,५९६ अजाची डेटा एं  व ECS न द साठ  अंदाजप क य 
दराने र. .२,१२,७८६/- (अ र  र. . दोन लाख बारा हजार सातशे शहाऐंशी फ ) इत या 
अपे त खचाचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४६८      वषय मांक - ३४ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ– मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२१८/२०१८  
द.१३/३/२०१८ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ५) मधील 
कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लाग ू अस यास,भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधनराहून 
संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४६९      वषय मांक - ३५ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ– मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे जावक .मातं व/८/का व/११६/१८  
द.१५/३/२०१८ 

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

मनपाची वेबसाईट नाग रकांना मोबाईल व टॅबवर वापरणे श य हावे हणुन दनांक 15 

ऑग ट 2017 रोजी न याने Develop क न काया वत करणेत आली. सदरची न वन वेबसाईट 
शासनाचे WCAG 2.0 या Guideline नुसार तयार करणेत आलेली आहे. तथापी, सदरची वेबसाईट 

Testing क न अंध अपंगांना य  वापरतांना काह  ुट  अस यास या Developer कडुन Fix क न 

घेणेसाठ  सदर वेबसाईटचे WCAG 2.0 या मागदशक त वानुसार Audit क न घेणे व अंध अपंग 
य ंना वापरणे या ीने यो य असलेबाबत मा णत क न घेऊन Web accessibility audit report व 

Website compliance Certificate सादर करणे आव यक आहे.  यासाठ  कोटेशन नोट स िस  क न 
ा  कोटेशन पैक  Freedom Access Technology, Pune यांचे र. .1,87,500/- हा सवात कमी दर ा  

झालेला आहे. सदरचा दर वकृत क न यांना कामाचा आदेश देणेस व यांचे माफत सदरचे 
काम क न घेणेस मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४७०      वषय मांक - ३६ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१-अ/का व/७२८/१८ द.१५/०३/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ते३) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत स अिधन राहून संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे.   

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

 
 
 
 
 



18 
 
 
ठराव मांक - २४७१      वषय मांक - ३७ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.िशतल उफ वजय िशंदे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/४३१/२०१८ द.१५/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

अ, ब, ग व ह  े ीय कायालय अित मण वभागाचे  वापरासाठ  अित मण वाहनाकर ता 
TATA LPT 407/EX2-34 Cab chassis, BS-IV एक नग चॅसीज व TATA SFC 407-4 x 2 Prison Van BS-IV 
(पोिलस हॅन) 03 नग वाहन,े सदर वाहन उ पाद त कंपनी म.ेटाटा मोटस यांचेकडून शास कय 
(GEM) दराने िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेकामी येणारे 
र. .४०,०५,२१८/- (अ र  र. .चाळ स लाख पाच हजार दोनशे अठरा फ ) चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४७२      वषय मांक - ३८ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – नागरव ती वकास योजना  
सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/०३/का व/४४/२०१८ द.१६/०३/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध 

योजना राब व या जातात. मा.महापािलका सभा ठराव ं .४५७ द. २०/०१/२०१४ अ वये मंजूर 
धोरणानूसार वधवा व घट फो टत म हलांना अथसहा य देणेह  योजना वषभर खुली असून या 
योजनेअंतगत ित लाभाथ  र कम .१०,०००/- लाभ देणेस मा. म हला व बाल क याण सिमती 
सभा ठराव .६ द.६/६/२०१७ अ वये तसेच मा. आयु  सो यांचेकड ल आदेश . 
ना वयो/०२/का व/२२०/२०१८ द.३१/०८/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली अस याने 
द.१/०९/२०१७ पासून ा  झाले या अजापैक  तावा सोबतचे ८१५ पा  लाभा याना ित 
लाभाथ  र कम .१०,०००/- माणे लाभ देणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणते 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४७३      वषय मांक - ३९ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/३६/ पंपळे गुरव/८४/२०१८  
द.१५/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मौजे पंपळे गुरव येथील नं ८५/१ब/२/२ पै मधील मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० 
मी. ं द र याने बािधत े ाचा मोबदला खाजगी वाटाघाट ने िमळणेची मागणी तावात नमुद 
नुसार अजदार ी.अजय अ णासाहेब सासणे यांनी केलेली आहे. यानुसार सादर केले या मंजूर 
टपणीनुसार अजदार ी.अजय अ णासाहेब सासणे यांना म जे पंपळे गुरव येथील स.नं 
८५/१ब/२/२ पै मधील मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी. ं द र याने बािधत े ाचा २०.२५ 
चौ मी े ाचा खाजगी वाटाघाट ने ताबा घेणेस व ता यात येणा-या े ाचा मोबदला (१००% 

दलासा र कमेसह) मा. महापािलका सभा ठराव .७७४, द.२०/११/२०१५ व मा. महापािलका 
सभा ठराव  ९१५, द.२९/०८/२०१६ नुसार अदा करणेस व सन २०१७-१८ चे शी  शु  गणक 
दरसुचीनुसार र.  १२२३०/- ित चौ मी माणे येणारे मु यांकन र. .४,९५,३१५/- ला मा. 
आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. तदनंतर तुत करणी पंपळे गुरव येथील 
स.नं.८५/१ब/२/२ पै मधील मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी. ं द र याने बािधत े ाचा 
२०.२५ चौ मी े  मनपाचे ता यात घेणेकामी मालक  ह काबाबत शहािनशा करणेकामी मा. 
उपसंचालक, नगररचना यांचेकड ल मा य तावानुसार जाह र नोट शीस मा यता दे यात आली 
होती. िस द केले या जा हर नोट शीस हरकत ा  झालेली नाह . सदर बाबत कायदा वभागाने 
यां याकड ल दनांक २५/०१/२०१८ या प ा वये सदर करणी पुढ ल कायवाह  कर यास 

हरकत नस याचा अिभ ाय दला आहे. यानुसार द. २२/०२/२०१८ रोजी सदरचा वषय मा. 
खाजगी वाटाघाट  सिमती समोर ठेवला असता मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने सदर वषयावर 
सांगोपांग चचा क न जु या व वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णांचा 
मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेत यावा असे ठरले आहे. यानुसार 
मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.८५/१ब/२/२ पै मधील मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  २०.२५ चौ मी साठ  येणारे मु यांकन र. .४,९५,३१५/- ला व यासाठ  
खरेद कामी लागणारे मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव माकं - २४७४      वषय मांक - ४० 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/३०७/२०१८ द.१६/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांचे व वध ठकाणी 
मोठया माणात वाहनांची रोज य-ेजा अहोरा  चाल ू असते. यासाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय े ातील व वध  (िस नल असलेले व िस नल नसलेले) व जा त वदळ चे 
चौक येथील रहदार  सुरळ तपणे चालू रहाणेसाठ  वाहतूक पोलीसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने 
१ (एक) वष कालावधीसाठ  १०० ॅ फक वाडन मदतनीस (पु ष) कमचा-यांची िनयु  करणे कर ता 
ई-िन वदा सुचना .१/२०१४-२०१५ िन वदेतील अट  शत नुसार वेळोवेळ  मुदतवाढ  देवून 
कामकाज चालू आहे, तर  मा. थायी सिमती ठराव  १७३९ दनांक २०/१२/२०१७ अ वय े द ०१ 
नो हबर २०१७ ते १५ जानेवार  २०१८ अखेर (२ म हन े१५ दवस) कंवा न वन िन वदा कायवाह  
पुण होवून य  कामकाज आदेश देईपयत (ज ेआधी घडेल ते) माणे कामकाजास व येणा-या 
खचास मा यता दलेनुसार मा.आयु  यांचे कड ल आदेश .सु व/३/का व/१७०/२०१८ दनांक 
१४/०२/२०१८ अ वये सदर कालावधीचा कामकाज आदेश दे यात आलेला आहे, तर  सदरची मुदत 
संपु ात आ याने व न वन िन वदा कायवाह  पुण होवून दनांक १६/०२/२०१८ पासून न वन 

कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत यामुळे दनांक १६/०१/२०१८ ते दनांक १५/०२/२०१८ 
अखेर येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . सं थेचे नाव फक वाडन मदतनीस कमचार  

सं या 
१ मे. ीकृपा स हसेस ा.िल. २५ 

२ मे. एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. ७५ 

 एकूण १०० 

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

ठराव मांक - २४७५      वषय मांक - ४१ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक–मा.िशतल उफ वजय िशंदे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/३०८/२०१८ द.१६/३/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध िमळकती 
/उदा. करसंकलन वभागीय कायालय,पाणी पुरवठा,कायशाळा इ. ठकाणी सुर ा यव थेचे काम 
ठेकेदार  प दतीने सुर ा करणेकामी १(एक) वष कालावधीसाठ  ३७१ रखवालदार मदतनीस 
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कमचा-यांची िनयु कर ता मा यता ा  इ छुक िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-
२०१५ या अट  शत नुसार वेळोवेळ  कमचार  वाढ स व मुदतवाढ स मा यता देवून कामकाज चालू 
आहे, तर  मा. थायी सिमती ठराव  १७४० दनांक २०/१२/२०१७ अ वय े द ०१ नो हबर २०१७ 
ते १५ जानेवार  २०१८ अखेर (२ म हन े १५ दवस) कंवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होवून 

य  कामकाज आदेश देईपयत (ज ेआधी घडेल ते) माणे कामकाजास व येणा-या खचास 
मा यता दलेनुसार मा.आयु  यांचे कड ल आदेश .सु व/३/का व/ १७५/२०१८ दनांक 

१५/०२/२०१८ अ वये सदर कालावधीचा कामकाज आदेश दे यात आलेला आहे, तर  सदरची मुदत 
संपु ात आ याने व न वन िन वदा कायवाह  पुण होवून दनांक १६/०२/२०१८ पासून न वन 
कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत यामुळे दनांक १६/०१/२०१८ ते दनांक १५/०२/२०१८ 
अखेर खािलल सं थे या नावा पुढे नमुद केले या कमचार  पुरवून यापोट  येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . सं था /ठेकेदार/एजं सीज नाव 
 रखवालदार मदतनीस कमचार  

सं या 
१ मे.युिनक डे टा फोस िस. ा.िल. १३२ 

२ मे. ीकृपा स हसेस ा.िल. १४ 

३ नॅशनल िस यु रट  स हसेस १५५ 

४ 
मे. टल इं ट ेटेड स हसेस 
ा.िल. ५९ 

५ मे.शुभम उदयोग ९७ 

                                       एकूण ४५७ 

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

ठराव मांक - २४७६      वषय मांक - ४२ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – सुर ा 
सूचक –मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/३०९/२०१८ द.१६/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंतगत यणेा-या ाथिमक व मा यिमक शाळा 
वदयालयाचे इमारतीकर ता २४ तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वतः या मनु यबळाचा 
वापर क न सुर ा यव था पुर वणेचे कामकाज करणेक रता िन वदा नोट स मांक ३/२०१४-
२०१५ अ वय े २९४ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची िनयु  कर ता ई-िन वदा िस द केली 
असता िन वदेतील अट  शत नुसार वेळोवेळ  मुदतवाढ स मा यता देवून कामकाज चालू आहे,  तर  

मा. थायी सिमती ठराव  १७४१ दनांक २०/१२/२०१७ अ वय े द ०१ नो हबर २०१७ ते १५ जानेवार  

२०१८ अखेर (२ म हन े १५ दवस) कंवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होवून य  कामकाज आदेश 
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देईपयत (ज ेआधी घडेल ते) माण ेकामकाजास व येणा-या खचास मा यता दलेनुसार मा.आयु  यांचे 

कड ल आदेश. .सु व/३/का व/२३०/२०१८ दनांक ०५/०३/२०१८  अ वये सदर कालावधीचा कामकाज 

आदेश दे यात आलेला आहे, तर  सदरची मुदत संपु ात आ याने व न वन िन वदा कायवाह  पुण होवून 

दनांक १६/०२/२०१८ पासून न वन कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत यामुळे दनांक १६/०१/२०१८ ते 

दनांक १५/०२/२०१८ अखेर खािलल तपशीलात सं थे या नावा पुढे नमुद केले माणे कमचार  पुरवून 

यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

अ.                     सं थेचे नाव 
रखवालदार मदतनीस कमचार  

सं या 
१ मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. १०४ 

२ मे.एल.एम.सी.िस.फोस. ा.िल १०५ 

३ 
मे.सैिनक इंटेिलज स अ ड िस यु रट  
ा.िल. ४५ 

४ मे.बी. ह .जी.इं डया िल. ४० 

 एकूण २९४ 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २४७७      वषय मांक - ४३ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/०३/२०१८ द.१६/३/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

आरो य मु य कायालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४१ मशानभूमी/ 
दफनभूमी येथे दररोज ित मशानभूमी/दफनभूमीसाठ  १ काळजीवाहक ८ तास या माणे ३ 
काळजीवाहक पुरव याचे कामकाज ठेकेदार प दतीन ेकरणेत येत आहे. एकुण ४१ मशानभुमी/ 
दफनभुमींपैक  ५ धािमक दफनभुमी येथे ५ धमादाय सं थांमाफत कामकाज करणेत येत असून 
३६ मशानभूमी/दफनभूमी येथे िन वदा कायवाह  पुण होऊन कामकाज आदेश देईपयत (३६ 
मशानभूमी/दफनभूमीसाठ  एकुण-१०८) आपले माफत द.०१/०९/२०१७ पासून पुर व यात यावे 

सदर कामकाजावर िनयंञण आपले वभागामाफत ठेव यात येवून, यासाठ  होणारा खच आरो य 
मु य कायालयातील माशानभुमी केअर टेकर या लेखािशषातून कर यात यावा असे मा.आयु  
सो. यांनी आरो य वभागाकड ल पञ . आमुका/३/का व/३२७/२०१७ द.०१/०९/२०१७ अ वये 
आदेश दले आहेत. आरो य वभागाने नमुद केले माण े३६ मशानभूमी/दफनभूमी साठ  एकुण-
१०८ काळजीवाहक यांची नेमणूक न करता सुर ा वभागा या काय णालीशी सुसंगत असणारे १०८ 
रखवालदार मदतनीस व यासाठ  आव यक असणारे १८ सुटट सोड अस ेएकुण १२६ रखवालदार 
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मदतनीस यांची ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ या अट शत नुसार १) मे.युिनक डे टा फोस 
िस. ा.िल.यांचेकडून ४२ रखवालदार मदतनीस कमचार  २) नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांचेकडून 
४२ रखवालदार मदतनीस कमचार  व ३) मे.शुभम उ ोग यांचेकडून ४२ रखवालदार मदतनीस 

कमचार  माणे स थतीत चाल ूअसले या स ह स टॅ स गृह त ध न र. .१२८४९.७७ मधून 
न याने लाग ूझाले या जी.एस.ट .म य ेसदर कामास जी.एस.ट .लाग ूनस यान ेव स ह स टॅ स 
बंद झा याने मा य दरातून स ह स टॅ स वजा जाता र. .११,१७३.७२ माण े द.१६/०९/२०१७ 
पासून पुढे २ मह न े कंवा आरो य वभागाकड ल िन वदा कायवाह  पुण होऊन कामकाज आदेश 
देईपयत कामकाज आदेश िनगिमत कर यात आलेले आहेत. तथा प सुर ा वभागाकड ल 
.सु व/६/का व/१२६८/२०१७ द.०६/१२/२०१७ चे वषयपञ मा. थायी सिमतीम य ेमंजुर कामी 

ठेवले असता सदर वषयपञास मा. थायी सिमती ठराव .१७६३ द.२६/१२/२०१७ अ वये 
द.३१/१२/२०१७ पयतच कामकाज करणेस व यापोट  येणा-या खचास मा यता दे यात आलेली 
आहे. तर  सदरची मुदत दनांक ३१/१२/२०१७ रोजी संपु ात येत असलेन े व आरो य 
वभागाकड ल पञ .आमुका/३/का व/३९६/२०१७ द.३१/१०/२०१७ अ वय े सुर ा 
काळजीवाहकांची िन वदा कायवाह  पुण होऊन य  कामकाज आदेश देणेस ०३ म हनेचा 
कालावधी लागणार असलेन े सदरचे कामकाजास मुदतवाढ देण े अ याव यक आहे. तथा प 
स थतीत चाल ू असले या ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ िन वदेतील अट -शत  नुसार 
कामाची अ याव यकता ल ात घेता सदरचे कामकाजास द.०१/०१/२०१८ पासून पुढे 
द.३१/०३/२०१८ अखेर (३ म हने) कंवा आरो य वभागाकड ल सुर ा काळजीवाहकांची िन वदा 
कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश देईपयत कामकाजास व यापोट  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४७८      वषय मांक - ४४ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/३६/ पंपळे गुरव/८५/२०१८  
द.१५/३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.८०/३/३० पैक , िस.स.न.ं२४९५ मधील मंजूर वकास 
योजनेतील आ. .३५५(C.P.G) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान ने बाधीत े ाचा मोबदला िमळणेची 
मागणी तावात नमदु नुसार अजदार कु.सुखदेवी शेष पा नाटेकर यांनी केलेली आहे. सदर 
प ानुसार आ. .३५५(C.P.G) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान ने बाधीत िमळकतीचा मोबदला चालु 
दरसुचीनुसार १००% दलासा र कमेसह िमळणेची मागणी केली आहे. यानुसार संदिभय  २ 
नुसार सादर केले या मंजूर टपणीनुसार अजदार कु. सुखदेवी शेष पा नाटेकर यांना म ज े पंपळे 
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गुरव येथील स.नं.८०/३/३० पैक , िस.स.न.ं२४९५ मधील मंजूर वकास योजनेतील आ. .३५५ 

(C.P.G) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान ने बािधत े  ११६.१७ चौ मी े ाचा खाजगी वाटाघाट न े
ताबा घेणेस व ता यात येणा-या े ाचा मोबदला ( १००% दलासा र कमेसह ) मा. महापािलका 
सभा ठराव  ७७४, द.२०/११/१५ व मा. महापािलका सभा ठराव  ९१५, द.२९/०८/१६ नुसार 
अदा करणेस व सन २०१७-१८ चे शी  शु  गणक दरसुचीनुसार र. .१२२३०/- ित चौ मी माणे 
येणारे मु यांकन र. .२८,४१,५१८/- ला मा. आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे.तदनंतर तुत 
करणी पंपळे गुरव येथील स.नं. ८०/३/३० पै िस.स.नं.२४९५ या िमळकती मधील आ. .३५५ 

(CPG) लहान मुलांचे खेळाचे मैदानान ेएकुण ७/१२ ने बाधीत होणारे एकुण े  ११६.१७ चौ.मी. 
मनपाचे ता यात घेणेकामी मालक  ह काबाबत शहािनशा करणेकामी मा. उपसंचालक, नगररचना 
यांचेकड ल मा य तावानुसार जाह र नोट शीस मा यता दे यात आली होती. िस द केले या 
जा हर नोट शीस हरकत ा  झालेली नाह . सदरबाबत कायदा वभागाने यां याकड ल दनांक 
२५/०१/२०१८ या प ा वये सदर करणी पुढ ल कायवाह  कर यास हरकत नस याचा अिभ ाय 
दला आहे. यानुसार द.२२/०२/२०१८ रोजी सदरचा वषय मा. खाजगी वाटाघाट  सिमती समोर 
ठेवला असता मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने सदर वषयावर सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी 
वाटाघाट  सिमतीन े जु या व वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णांचा 
मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट न े देणेत यावा अस े ठरल े आहे. यानुसार 
वकास योजनेतील आ .३५५ (C P G) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान ने बािधत े  ११६.१७ चौ मी 
साठ  येणारे मु यांकन र. .२८,४१,५१८/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख ए केचाळ स हजार पाचशे 
अठरा फ ) ला व यासाठ  खरेद कामी लागणारे मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर 
अनुषंगीक खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४७९      वषय मांक - ४५ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/५/का व/२३९/२०१८ द.१६/३/२०१८ 

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. 
---------- 
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ठराव मांक - २४८०      वषय मांक - ४६ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ–१) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/३२/२०१८ द.२/२/२०१८ 

     २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ९४  

दनांक ०९/०३/२०१८ नुसार, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व पुणे ड ट अमे युअर अॅ वा टक 

असोिसएशन यां या मा यतेने व पंपर  िचंचवड वमींग असोिसएशन यांचे सहकायान,े माहे 
फे ुवार /माच २०१८ म य,े कै.अ णासाहेब मगर टेड यम जलतरण तलाव, नेह नगर पंपर  १८ 
येथे महापौर चषक ज हा तर जलतरण पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाज ेर. .५,६९,०३०/- चे खचास अथवा य   येणा-या खचास मा यता आ ण सदर खचातील, 
टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच र. .८०,०००/- हा खच थाप य वभाग संबंिधत भाग 

व व ुत पकर, माईक यव था खच र. .३०,०००/- हा खच व ुत वभाग, संबंिधत भाग 
यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. .४,५९,०३०/- हा खच डा वभागाचे, महापौर 
चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मान िच हे, मेड स 
खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण प का व माण प े छपाई इ.कोटेशन नोट स िस  
क न करणेस मा यता देणेची मा.अित.आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने व पुणे ड ट अमे युअर अॅ वा टक असोिसएशन यां या मा यतेने 
व पंपर  िचंचवड वमींग असोिसएशन यांचे सहकायान,े माहे फे ुवार /माच २०१८ म य,े 

कै.अ णासाहेब मगर टेड यम जलतरण तलाव, नेह नगर पंपर  १८ येथे महापौर चषक 

ज हा तर जलतरण पधा २०१७-१८ आयो जत कर याचे िनयोजन होते. परंतु माच २०१८ म ये 
या पधा आयो जत करणेस वेळ अपुरा अस याने महापौर चषक ज हा तर जलतरण पधा या 
सन २०१८-१९ आिथक वषाम ये आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४८१      वषय मांक - ४७ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ–१) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/५/का व/७/२०१८ द.८/२/२०१८ 

     २)मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ९५ दनांक ९/३/२०१८ नुसार, 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दरवष  अंदाजप कात डा अनुदाने या 

लेखािशषावर र. .३०,००,०००/- तरतुद केली जाते. पंपर  िचंचवड म.न.पा. प रसरातील 
(ह तील) ख-या अथाने मानव हता या ीकोनातून काम करणा-या सव सं था/ मंडळे इ याद  
मितमंद, अपंग, अंध, कु रोगी, मुकबधीर, वृ दा म, अनाथालय इ. सं थांना येक  
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र. .३,००,०००/- पयत अनुदान वाटप केले जाते. सन २०१६-१७ या आिथक वषात वृ प ात 
िस द  देऊन अनुदान देणेकामी व हत नमु यात अज माग व यात आले होते. यानुसार ८ 

सं थांनी अज केलेले होते. सदर सव सं थांचे य  जागेवर मुळ कागदप ांची तपासणी केली 
असता डा धोरणानुसार यापैका फ  एक सं था अनुदान अदा करणेकामी पा  झालेली साई 
सं कार सं था संभाजीनगर यांना सन २०१६-१७ या आिथक वषाचे अनुदान र. .२,९०,०००/- 
(अ र  र. .दोन लाख न वद हजार फ ) अदा करण ेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४८२      वषय मांक - ४८ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ–१) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/४/का व/३६०/२०१८ द.७/२/२०१८ 

    २)मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ९६ दनांक ९/३/२०१८ नुसार,  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े आंतर शालेय ८ कला व िगयारोहण पधा 

२०१७-१८ आयो जत करणेस व यानुषंगान,े व ा याना ावयाचा खाऊ= ब कटे/केळ  खरेद , 
कला व िगयारोहण पधा पु तका  छपाई, िच कला कागद खरेद , ले स बॅनर, ाँ फ़ज, िनमं ण 
प का व माणप  छपाई इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस  क न खरेद  करणेस तसेच े ागृह 
भाडे,  पी.एम.पी.एम.एल.बस भाडे कामी येणा-या  अंदाजे खच र. .५,४९,३९२/- अथवा य  
येणा-या खचास मा यता आ ण सदर खच डा िनधी मधील, वा षक पधा, डा कला व डा 
कला सा ह य खरेद  या लेखािशषावर खच  टाकणेस, तसेच िच कला, लेझीम व िगयारोहण या 
पधा अनुषंगाने टेज, मंडप टेबल, खु या इ. खच थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत 
पीकर, माईक यव था खच व ुत वभाग, संबंिधत भागातून खच  टाकणेस मा यता मा यता 

देणेची मा.अित.आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, 
आंतर शालेय ८ कला व िगयारोहण पधा २०१७-१८ आयो जत कर याचे िनयोजन होते. परंतु 
माच २०१८ म य ेया पधा आयो जत करणेस वेळ अपुरा अस याने तसेच डा अिधकार  यांनी 
द.१९/३/२०१८ या प ा वये कला व िगयारोहण पधा २०१८ िनयोजन कामकाजाम ये 
ाथिमक शाळा व मा यिमक शाळा पर ा कालावधी अस याने सदर पधा र  करणेकामी 

कळ वले आहे. कला व िगयारोहण पधा २०१८ या सन २०१८-१९ आिथक वषाम ये आयो जत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४८३      वषय मांक - ४९ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.सा रका लांडग े     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ–१) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/४अ/का व/३८/२०१८ द.४/२/२०१८ 

   २)मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ९७ दनांक ९/३/२०१८ नुसार, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े पुना ड ट फुटबॉल असोिसएशन चे व 

वे टन इं डया फुटबॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने व आरंभ सोशल फ डेशन, िचंचवड टेशन, 

पुणे सहकायान,े महापौर चषक रा य तर य फुटबॉल पधा २०१७-१८ या माहे फे ुवार /माच 
२०१८ या कालावधीत राजष  शाहू महाराज डांगण शाहूनगर, िचंचवड १९ येथे आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .२३,५०,५००/- चे खचास अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता आ ण सदर खचातील, टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच र. .६,०८,०००/- 
हा खच थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक यव था खच 

र. .५,००,०००/- हा खच व तु वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व 
उव रत र. .१२,४२,५००/- हा खच डा वभागाचे, महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मान िच हे, मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स 
बॅनर, डा सा ह य खरेद , िनमं ण प का व माण प े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस  

करणेस मा यता देणेची मा.अित.आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीन े पुना ड ट फुटबॉल असोिसएशन चे व वे टन इं डया फुटबॉल 
असोिसएशन यांचे मा यतेने व आरंभ सोशल फ डेशन, िचंचवड टेशन, पुणे सहकायान,े महापौर 
चषक रा य तर य फुटबॉल पधा २०१७-१८ या माहे फे ुवार /माच २०१८ या कालावधीत राजष  
शाहू महाराज डांगण शाहूनगर, िचंचवड १९ येथे आयो जत कर याचे िनयोजन होते. परंतु माच 
२०१८ म ये य पधा आयो जत करणेस वेळ अपुरा अस याने महापौर चषक रा य तर य 
फुटबॉल पधा सन २०१८-१९ या आिथक वषाम ये आयो जत करणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४८४      वषय मांक - ५० 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक-मा.िशतल उफ वजय िशंदे  
संदभ–१) मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव -  
    २)मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १०० दनांक ९/३/२०१८ नुसार, 
वषय- मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३२, द.३०/०१/२०१८ अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण देणेबाबत... 
वषय .५० द र  दाखल करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक –२४८५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २१/०३/२०१८      
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक-मा.िशतल उफ वजय िशंदे 
संदभ– मा. वलास म डगेर , मा.िशतल उफ वजय िशंदे यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अनेक अिधकार  चांगले काम करत असतात. यांना 
ो साहन िमळ या या ीने व इतरांनाह  यांचा आदश यावा या ीने दर म ह याला 

ऑ फसर ऑफ द मं थ (OFFICER OF THE MONTH) घोषीत करावा व ह  िनवड कर याचे अिधकार 
मा.आयु  यांनी कमीट  थापन क न वतः िनणय घे यास तसेच सदर ऑ फसर चे नांव व 
फोटो असलेला फर या करंडकावर लावून श तीप  देऊन यांचा स मान करणेस व सदर 
करंडक म हनाभर मनपा या मु य इमारतीम ये यो य जागा उपल ध क न सवाना दसेल असा 
ठेव यास तसेच याबाबतची कायवाह  करणेबाबत मा.आयु  यांना सुचना होणेस 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 –२४८६      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग-वाहन दु ती कायशाळा 
सूचक – मा.िशतल उफ वजय िशंदे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/४५५/२०१८ द.१९/०३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कायशाळा वभागामाफत मनपा आ थापनेवर ल 

वाहनांचे देखभाल दु तीकर ता सन २०१०-११ म ये िन वदा कायवाह  क न म.े ीयश से स & 
स हसेस कॉप रेशन ह  एज सी द.२३/०८/२०११ ते द.२२/०८/२०१४ या कालावधीकर ता 
िन त करणेत आली होती. याची मंजूर िन वदा ितवष  र. .३०,००,०००/- इतक  होती. तसेच 
सन २०१४-१५ म ये िन वदा कायवाह  क न म.ेआवटे फॅ केटस & ऑटोमोबाईल व स ह  
एज सी द.०३/०९/२०१४ ते द.०२/०९/२०१५ या कालावधीकर ता िन त करणेत आली होती. 
याची मंजूर िन वदा र. .७९,७९,४००/- इतक  होती. तथा प सदर ठे यां या मंजूर 

कालावधीम ये मंजूर िन वदा र कमेपे ा अनु मे र. .९७,४५,३२१/- व र. .५८,४०,३७८/- 
इतका वाढ व खच झाला अस याने सदर वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –२४८७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २१/०३/२०१८     वभाग-पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१२७१/२०१८ द.२१/०३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवटा वभागा या िन. .३१/१८/२०१७-१८ अ वये जलशु करण क  
येथील लॅबोरेटर कर ता रसायने व उपकरणे पुरवणे, बस वणे व देखभाल दु ती करणे या 
कामासाठ  म.ेसावंत इ मटस (िन वदा र कम .२८,००,६७७/- अ र - अ ठावीस लाख सहाशे 
स याह र फ ) पे ा ०.००% (अंदाजप क य) दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२८,००,६७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२४८८    वषय मांक – ५४ 
दनांक – २१/०३/२०१८   वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.सा रका लांडग े   अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/०८/का व/१०८/१८ द.१९/३/२०१८ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
भारतीय आयु व ान प रषद यांचेकडे पद यु र पदवी अ यास माम ये सु  करावया या 

७ वषयांक रता आव यक असलेले येक  र. .२/- लाख या माणे एकूण र. .१४/- लाख 
तपासणी शु क अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२४८९     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २१/०३/२०१८     
सूचक – मा.सागर आंगोळकर    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ– मा.सागर आंगोळकर, मा.अिमत गावडे यांचा ताव – 

 मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक १६३६ दनांक १३/१२/२०१७ मधील ल मण पोटस 
फाऊंडेशन, िचंचवड या मजकुराऐवजी ी.ल मणभाऊ कला व डा ऍकॅडमी, सांगवी अशी 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. 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

 
 
 
 
 

       (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/७/का व/१४९/२०१८ 

दनांक - २३/०३/२०१८                          
 
 

                                                        
                                                                        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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( .पापु/६/का व/१२३८/२०१८ द.०८/०३/२०१८ वषय .२ चे लगत) 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/२०९/२०१८ द.०८/०३/२०१८ वषय .४ चे लगत) 
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( .मुका/५/का व/१७३/२०१८ द.०९/०३/२०१८ वषय .५ चे लगत) 
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( .मुका/५/का व/१७४/२०१८ द.०९/०३/२०१८ वषय .६ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/१०१/२०१८ द.०९/०३/२०१८ वषय .८ चे लगत) 
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( .ग ेका/िन-३/का व/१००/२०१८ द.०९/०३/२०१८ वषय .९ चे लगत) 
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( . था/िन/१-अ/का व/७२५/२०१८ द.०८/०३/२०१८ वषय .११ चे लगत) 
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( . था/िन/१-अ/का व/७२४/२०१८ द.०६/०३/२०१८ वषय .१२ चे लगत) 
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( .पापु/६/का व/१२४३/२०१८ द.१३/०३/२०१८ वषय .१३ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/९६/२०१८ द.१३/०३/२०१८ वषय .१५ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/१०५/२०१८ द.१४/०३/२०१८ वषय .२३ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/२१६/२०१८ द.१४/०३/२०१८ वषय .२७ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/२२३/२०१८ द.०९/०३/२०१८ वषय .२८ चे लगत) 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/२१९/२०१८ द.१३/०३/२०१८ वषय .३४ चे लगत) 
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( . था/िन/१-अ/का व/७२८/२०१८ द.१५/०३/२०१८ वषय .३६ चे लगत) 
 

 
 


