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

कायप का मांक – १२४ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १९/०६/२०१९                    वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 

द.१९/०६/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.च धे आरती सुरेश 

१०. मा.लांडगे राज  कसनराव 

११. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१२. मा.कलाटे मयुर पांडूरंग 

१३. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 
       या िशवाय मा.िचतळे – सहा.आयु  त, मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर  -  
मु य लेखाप र क,  मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना,   

मा.कोळंबे - मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम - सह शहर अिभयंता, मा.दु रगुडे,  मा.झगडे,  
मा.लोणकर,  मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत,  मा.दांगट – .सहा यक आयु ,  
मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल  - ाचाय, औ. .क , मा.मुंढे -  
.िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण  - मु य मा हती व तं ान अिधकार , 

मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता  YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण,  मा.कुलकण , मा.खाबडे,  
मा.जुंधारे,  मा.गलबले,  मा.घोडे,  मा.ओंभासे,  मा.ग टूवार,   मा.पुजार , मा.भोसले,   
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मा.पाट ल,  मा.घुबे,  मा.पवार,  मा.सेठ या, मा.फुटाणे,  मा.राणे,  मा.वाघुंडे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे  -  पशुवै क य अिधकार ,  मा.जगताप  –  कामगार क याण अिधकार , 
मा.माने – लेखािधकार  (पी.एम.पी.एम.एल.) 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 .२७) तावात नमूद माणे तरतूद वग करण करणेकामी वषय मा.महापािलका सभेपुढे  
िनयम १(के) अंतगत घेणबेाबत.– मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा 

ताव. 
वषय .२८) शहरातील र ते साफसफाईचे कामकाज यां क प दतीने करणेकामी िन वदा  
            या राब वणेबाबतचा वषय मा.महापािलका सभेपुढे िनयम १(के) अंतगत 
            घेणेबाबत.  
वषय .२९) मा. थायी सिमती ठराव .४८६४ द.१२/०६/२०१६ दु तीबाबत. - मा.सागर  
            आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव 
वषय .३०) आप ी यव थापन अिधकार  मानधनावर नेमणूक बाबत. - मा.राज  गावडे,  
            मा.राहूल कलाटे यांचा ताव 
वषय .३१) कचरा उचलणे व वहातुक करणेचे कामास मा यता देणेबाबत. 
वषय .३२) िमळकतकर सवलत योजना िस द  मो हम राब वणेबाबत. 
वषय .३३) िमळकतकर वसुली बाबत – द.१३/०७/२०१९ होणा-या रा ीय लोक  
            अदालतीबाबत वषय मा.महापािलका सभेपुढे िनयम १(के) अंतगत घेणेबाबत. 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागाकड ल ाथिमक शाळेतील  

व ाथाक रता मोफत वाहतुक बस सु वधा (३ म हने) उपल ध क न देणेबाबत.- 
मा.न ता ल ढे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .३५) वृ ारोपणासाठ  मोठ  रोपे खरेद  करणेबाबत. 
वषय .३६) िमिलटर  ह तील टेशन हेड वाटर देहूरोड येथील तळवडे पीनगर येथे मोठ  रोपे 

पुर वणे व लागवड क न २ वष देखभाल करण.े 
वषय .३७) महापौर चषक ५९ वी रा ीय बॉड  ब ड ंग (व र ) पधा २०१९-२० आयो जत 

करणेस व याक मी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत.- मा.राज  गावडे,       
मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव 

वषय .३८) पंपर  िचंचवड शहरात पयावरण जागृती वषयक बोड बस वणे या कामाचे वाढ व  
खचास मा यता िमळणेबाबत. 

---------- 
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अ) दनांक ०६/०६/२०१९ व १२/०६/२०१९ (दुपार  २.१२वा.रोजी झाले या सभेचा  
   (कायप का .१२२) चा सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापची यांनी कट केले. 
आ) दनांक १२/०६/२०१९ रोजी (दुपार  २.३०वा.)झाले या सभेचा (कायप का मांक १२३)  

चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापची यांनी कट केले. 
   --------- 

 
ठराव मांक -  ४८६९      वषय मांक – १ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य अ े ीय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ था/का व/४१/२०१९ द.२८/०५/२०१९ 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट साठ  कायालय वकिसत करणकेामी  

             आ कटेक नेमणूक व फ  अदा करणेबाबत. 
वषय .१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक -  ४८७०      वषय मांक – २ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – अ नशामक 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचे कड ल प  .अ नी/०३/का व/११६/२०१९ द.१२/०४/२०१९ 
      वषय - अ नशामक वभागगाचे कामकाजाक रता छोटे वाहन खरेद  करणेबाबत. 

वषय .२ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक -  ४८७१      वषय मांक – ३ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय  

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/०९/का व/१८४/२०१९ द.१०/०६/१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मनपा मालक या इमारती मधील कायालये, 
दवाखाने, मनपा शाळा, उ ाने व इतर ठकाणी असणा-या जिमनीवर ल व छतावर ल प या या 
पा या या टा यांची शा ो  प दतीने साफसफाई व व छता करणे याकामाची २ वष 
कालावधीसाठ  िन वदा नो टस .९-१ ते ९-६/२०१६-२०१७ दोन वष कालावधीसाठ  िस द केली 
होती. सदर िन वदेची मुळ मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आलेली आहे. तसेच न वन 
िन वदेचे कामकाज ता वत केले असून यास काह  कालावधी लागणार अस याने मे.साझ टँक 
लन स ह सेस ा.िल. या सं थेकडून द.१/६/२०१९ ते द.३१/८/२०१९ अखेर (३ म हने) 
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अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होईपयत यापैक  थम होईल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
दे यास व याकर ता येणा-या र. .१२,८७,०६०/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणचेी 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत कामासाठ  र. .१२,८७,०६०/-(अ र  र. .बारा लाख 
स याऐंशी हजार साठ फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक -  ४८७२      वषय मांक – ४ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – मा यिमक िश ण 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/१५९/२०१९ द.१०/०६/१९ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयसाठ  सन २०१९-२० या शै णक 
वषात इ.५ वी ते १० वी या व ा याना मोफत बसपास योजनेपोट  येणा-या अंदाजे 
र. .३,२०,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  वीस लाख) कंवा य  खचास व 
पी.एम.पी.एम.एल  या मागणीनुसार अंदाजे आगाऊ २ कोट  र कम अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८७३      वषय मांक – ५ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२०८/२०१९ द.११/०६/२०१९ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/8/2018-19 अ वये भाग .२          
बो-हाडेवाड  बनकरव ती बारणेव ती म ये ठक ठकाणी र याचे कडेने पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .29,41,815/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
ए केचाळ स हजार आठशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .26,08,856/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .26,08,856/- पे ा 27.60% कमी हणजेच र. .18,88,812/- + रॉय ट  
चाजस र. .43,984/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,88,975/- = एकुण र. .22,21,771/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८७४     वषय मांक – ६ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – वै कय मु य कायालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.वै कय संचालक यांचे कड ल प  .वै /९/का व/१८३२/२०१९ द.१०/०६/२०१९ 
      मा.वै कय संचालक यांनी िशफारस केले माणे –   
      शासन आदेशानुसार रा ीय प स पोिलओ लसीकरण मो हम १० माच २०१९ रोजी 
राब व यात आली. सदर मो हमेचा चार व िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल 
‘एन.यु.एच.एम.’या लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 
र. .२,१९,०००/-(अ र  र. .दोन लाख एकोणीस हजार फ ) अगाऊ काढुन खच करणेत आलेले 
आहेत या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८७५     वषय मांक – ७ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – ब े ीय आरो य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .का व/५/ब ेआ/१६८/२०१९ द.१०/०६/२०१९ 
       मा. े ीय अिधकार  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –   
      पंपर  िचंचवड महानगपािलका ब े ीय कायालया अंतगत औ णीक धुर करण बाबत 
िन वदा नोट स .2/2017-18 अ वये िस द क न दर माग वणेत आलेले आहे. मे.मिनष 
असोिसएटस  यांचे कमी दर ित टॅ पो भाडे ित दन र. .750/- वकृत करणेत आलेला 
आहे. थायी सिमती ठराव .2615 द.02/05/2018 नुसार सं थेनी कामाचा िसलबंद 
करारनामा सादर के यानुसार द.19/04/2018 ते द.18/04/2019 पयतचा आदेश 
.ब ेआ/5/का व/287/18 द.18/04/2018 अ वये कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे. 

मे.मिनष असोिसएटस यांचेकडुन औ णीक धुर करणासाठ  र ा टे पो भा याने घेणेसाठ चे 
कामाची मुदत द.18/04/2019 रोजी संपलेने द.19/04/2019 ते द.31/08/2019 पयत 
अथवा नवीन िन वदा या पुण होईपयत मुदतवाढ देणेसाठ  र. .1,98,000/- (अ र  र. .एक 
लाख अ या णव हजार फ ) अपे ीत खचास व मुदत वाढ स मा यता देणेची मा. े ीय 
अिधकार  यांची मागणी असली तर  तुत कामास द.३१/०८/२०१९ पयत मुदवाढ देणेस तसेच 
र. .१,९८,०००/- (अ र  र. .एक लाख अ या णव हजार फ ) इत या खचास मा यता देणेत 
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येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८७६      वषय मांक – ८ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/२३०/२०१९ द.११/०६/२०१९ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/1/2018-19 अ वये भाग .१९ 
उ ोगनगर व मुख र यांवर कलर पे ह ंग लॉक, टॅम कॉ ट अ यावत प दतीने करणेकामी 
मे.पी अँ ड बी कं शन िन.र. .33,25,078/- (अ र  र. .तेहतीस लाख पंचवीस हजार 
अ याह-तर फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,75,426/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .32,75,426/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .22,93,126/- + रॉय ट  चाजस 
र. .33,601/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,050/- = एकुण र. .23,42,777/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८७७     वषय मांक – ९ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१३/३२/२०१९ द.०४/०५/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
      नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी मौजे भोसर  व मौजे िचंचवड, ता. हवेली 
येिथल नद  लगत स.नं./िस.स.नं. या े ाची मोजणी कामी साधी मोजणी फ 
र. .३५,१७,०००/-, तातड  मोजणी फ र. .७०,३४,०००/-, अित तातड  मोजणी फ 
र. .१,०५,५१,०००/- होत आहे असे कळ वलेले आहे. यास अनुस न नगरभूमापन अिधकार , 
पंपर  िचंचवड यांनी मौजे भोसर  व मौजे िचंचवड, ता. हवेली येिथल नद  लगत स.नं./ 
िस.स.नं. या े ाची मोजणी कामी साधी मोजणी फ र. .३५,१७,०००/- नगरभूमापन 
अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचे कायालयाकडे जमा करणेस काय र मा यता देणेत येत 
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आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८७८      वषय मांक – १० 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – शासन 

सूचक – मा.राज  गावडे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . शा/०७/का व/५१/२०१९ द.२९/०१/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      मा. वधी सिमती सभा ठराव .८४ द.०१/०२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील गणवेश देय कमचा-यांना गणवेश व तदनुषंिगक सा ह य गणवेश 
विनयमातील तरतुद नुसार दे यात येते. विनमयाम ये नमूद बाबी यित र  कमचा-यांचा व 
इतर बाबींचा समावेश करावयाचा अस यास मा. वधी सिमती सभेमाफत मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे. मुळ िनयम हे सन १९९५ साली तयार कर यात आलेले आहेत. 
याम ये सन २००४ व सन २०११ म ये दु ती करणेत आलेली आहे. आरो य कायकार  

अिधकार  यांचेकड ल दनांक २९/०८/२०१७ रोजीचे प ा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आरो य वभागाम ये सफाई संवगातील कमचा-यांना थंड पासून बचाव करणेकामी उबदार कपडे 
वेटर िमळणेकामी होत असलेली मागणी पाहता थंड पासून बचावासाठ  वेटर उपल ध क न देणे 

ह  बाब धोरणा मक आहे. या अनुषंगाने आरो य वभागाकडून सफाई कमचा-यांना थंड पासून 
बचावासाठ  वेटर उपल ध क न ावयाचे झा यास वेटर देय म हला व पु ष कमचार  कती 
आहेत ? वेटर देणेबाबत कोणती िनकषे ( कती कालावधी नंतर देण)े ठर व यात आलेली 
आहेत.? तसेच वेटर कोण या कारचे असावे दजा, रंग इ. बाबत स व तर मा हती माग व यात 
आली होती. याबाबत आरो य वभागाने दनांक ०३/०२/२०१८ रोजी या प ा वये सफाई कमचा-
यांना २ वषातुन एकदा वेटर देणेत यावा. वेटरचा दजा उ म ितचे वूलन असावे तसेच 
मनपाचे अ य वभागातील कमचा-यांना दे यात येत असले याच रंगाचे वेटर दे यात यावेत 
असे कळ वले आहे. तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ४६५(१)(ब) अ वये स थतीत 
वापरात असले या गणवेश विनयमाम ये आरो य वभागातील सफाई  संवगातील कमचा-यांना 
थंड पासून बचाव करणेकामी गणवेश देय पु ष व म हला कमचा-यांना ०२ वषातुन ०१ वेळेस 
हवाळ  ावरणे १) वेटर (संबिधत कमचा-यांना ठरवून दले या गणवेशातील रंगाचा) २) 
मफलर ( काफ) देय राहतील. अशी द ु ती कर यात यावी. तसेच सदरचे विनयम सन २०११ 
म ये अ यावत कर यात आले होते. सदर विनयमातील गणवेश देय काह  पदनाम आता मनपा 
आ थापनेवर नाह त व इतर पदनामाम ये वलीन/ बदल कर यात आली  आहेत. सदरची 
पदनामे खालील माणे आहेत. 
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अ. . पदनाम शेरा 
१ कॅटल कॉड कुली स थतीत मनपा आ थापनेवर या अिभमानाचे पद 

नाह . 
२ थाप य सहा यक ---//--- 
३ वसुली अिधकार  ---//--- 
४ भूकरमापक ---//--- 
५ लंबर फटर ---//--- 
६ पंप ऑपरेटर ---//--- 
७ नळ मुकादम ---//--- 
८ गवंड  ---//--- 
९ टेशन डयुट  ऑफ सर ---//--- 
१० जकात िन र क जकात वभाग बंद झा याने आव यकता नाह . 
११ जकात िन र क(म हला) जकात वभाग बंद झा याने आव यकता नाह . 
१२ नाका िशपाई जकात वभाग बंद झा याने आव यकता नाह . 
१३ अ नशामक अिधकार  पदनामात बदल उपमु य अ नशामक अिधकार  
१४ तांडेल पदनामात बदल िलड ंग फायरमन 

     
      उपरो  त यात दश व यात आलेली पदनामे विनयम सन २०११ मधून कमी करणेस 
तसेच सफाई संवगातील कमचा-यांना थंड पासून बचाव करणेकामी गणवेश देय पु ष व म हला 
कमचा-यांना ०२ वषातून ०१ वेळेस हवाळ  ावरण े १) वेटर (संबिधत कमचा-यांना ठरवून 
दले या गणवेशातील रंगाचा) २) मफलर ( काफ) देय राहतील. अशी विनयमात द ु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८७९      वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भू ज/०६/का व/१८५/२०१९ द.०६/०६/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील नाग रक, पयटक यांचेसाठ  रा पता 
महा मा गांधी यां या कायाचा, वचारांचा चार व सार करणेकामी शहराम ये मारक असणे 
आव यक आहे. यासाठ  आ द य बला ुपचे डायरे टर ीम.राज ी बला यांनी 
महानगरपािलके या ता यातील ( कमान ०२ एकर जागा) पंपर  येथील स.नं.२६/१,/२, 
२७/१अ/,२८/१अ,/१ब,/२,३०/१,/२ प.ै िस.स.नं.४६९४ प.ैमधील मंजूर बांधकाम रेखांकनातील 
सु वधा भुखंड व आर ण .१२४ (MSEB SUB STATION ) कर ता आर त असलेले े  
६८०६.५८ चौ.मी. उपल ध क न द या नंतर आ द य बला ुप या वतीने संपूण बांधकाम खच 
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व देखभाल दु ती केली जाईल. जागेचा व मारकाचा ताबा मनपाकडे राह ल. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ७९(क) नुसार मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक -  ४८८०      वषय मांक – १२ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – फ े ीय, पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .फ ेका/पाप/ु६/का व/६३७/१९ द.१२/०६/१९ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
      अमृत योजनेअंतगत, Implementation of pressurized Water Supply, Reduction of 
Non-Revenue Water (NRW) and improving Coverage in Akurdi, Chikhali, Jadhavwadi, 
Rupinagar etc., of Pimpri- Chinchwad city under AMRUT mission. या कामाअंतगत भाग 
.१ व २ सह सव भागामंधील व वध ठकाणी प या या पा या या पाईपलाईन टाकणेचे काम 

चालू आहे. सदर प याचे पाईपलाईन टाकणे या कामाम ये गॅस पाईपलाईनचा  एकूण २० 
ठकाणी सदर गॅस पाईपलाईन ॉिसंग कर यासाठ  अडथळा येत आहे. सदर बाबत 
द.७/१२/२०१८ रोजी गेल इं डया िल. (Gas line) यांचे ितिनधी समवेत बैठक झाली तसेच 
सदर ितिनधी समवेत जागा पाहणी क न, यानुसार नकाशे तयार क न, सदर ता वत 
कामाचे नकाशे गेल इं डया िल. (Gas line) कड ल अिधका-यांकडून संमत क न घे यात आलेले 
आहेत.  प या या पाईपलाईन व गॅस पाईपलाईन यां या crossing या ठकाणी काम 
करणेसाठ  गेल इं डया िल. (Gas line) यां या कायालयाकड ल  नाहरकत माणप  घेणेकामी 
खालील माणे शु क आकारणी  आहे. 

कंपनी एकूण 
ॉिसंग 

बाब दर . GST १८% 
. 

एकूण र कम . 
२*(४+६) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

गेल इं डया िल. 
२० 

सुपर हजन 
चाजस 

१,००,०००  ती 
ॉिसंग 

१८००० ती 
ॉिसंग 

२३,६०,००० 

२० ोसेिसंग फ  
१०,००० ती 
ॉिसंग 

१८०० ती 
ॉिसंग 

  २,३६,००० 

२५,९६,००० 

युनायटेड इं डया  इ शुर स 
कं.  िल.(गॅस     
पाईपलाईनसाठ ) 

२० 
इ शुर स ( वमा 
र कम ५ कोट ) एक त  

१,१६,९६४ 

 

                      
उपरो  माणे १) गेल इं डया िल. यांना सुपर हजन चाजस व ोसेिसंग फ  कामी एकूण 
र. .२५,९६,००० शु क धनाकष (DD) ारे अदा  करणे आव यक आहे. 
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२) Special Contingency Liability Policy Cover साठ  मे. युनायटेड इं डया  इ शुर स 
कं.िल. यांना र. .१,१६,९६४ धनादेश (Cheque) ारे अदा करणे  आव यक आहे.    
    तर  अमृत योजनेअंतगत या प या या पाईपलाईनसाठ  गॅस पाईप लाईन ॉिसंगसाठ  करणे 
आव यक आहे. तर  वर ल माणे खच अमृत पाणी योजना या लेखािशषावर ल र. .३०,००,००,०००/- या 
तरतुद मधून (पान .५१० अनु .३, सन १९-२०) मधून खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८८१      वषय मांक – १३ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – फ े ीय, पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे कड ल प  .फ ेका/पाप/ु६/का व/६३८/१९ द.१२/०६/१९ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
             अमृत योजनेअंतगत, Implementation of pressurized Water Supply, Reduction of Non-
Revenue Water (NRW) and improving Coverage in Akurdi,Chikhali, Jadhavwadi, Rupinagar 
etc., of Pimpri- Chinchwad city under AMRUT mission. या कामाअंतगत भाग .१ व २ सह 
सव बागामंधील व वध ठकाणी प या या पा या या पाईपलाईन टाकणेचे काम चालू आहे. 
सदर प याचे पाईपलाईन टाकणे या कामाम ये, पे ोल पाईपलाईनचा एकूण २० ठकाणी सदर 

पे ोल पाईपलाईन ॉिसंग कर यासाठ  अडथळा येत आहे. सदरबाबत द.७/१२/२०१८ रोजी 
हंदु तान पे ोिलयम कॉ. िल. यांचे ितिनधी समवेत बैठक झाली तसेच सदर ितिनधी समवेत 
जागा पाहणी क न, यानुसार नकाशे तयार क न, सदर ता वत कामाचे नकाशे हंदु तान 
पे ोिलयम कॉ. िल. कड ल    अिधका-यांकडून संमत क न घे यात आलेले आहेत. प या या 
पाईपलाईन व पे ोल पाईपलाईन यां या crossing या ठकाणी काम करणेसाठ  हंदु तान 

पे ोिलयम कं. िल.यां या कायालयाकड ल नाहरकत माणप  घेणेकामी खालील माणे शु क 
आकारणी आहे.  

कंपनी एकूण 
ॉिसंग 

बाब दर . GST १८% 
. 

एकूण र कम . 
२*(४+६) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

हंदु तान पे ोिलयम कॉ. िल. 

६ लोणी 
काय े  

सुपर हजन  

१८,०००  ती 
ॉिसंग ती 
दन 

३,२४० ती 
ॉिसंग ती 
दन 

१,२७,४४०/- 

१४ 
तळेगाव 
काय े  

सुपर हजन 

१८,०००  ती 
ॉिसंग ती 
दन 

३,२४० ती 
ॉिसंग ती 
दन 

  २,९७,३६०/- 

 

युनायटेड इं डया  इ शुर स 
कं.  िल.(पे ोल    
पाईपलाईनसाठ ) 

२० 

इ शुर स ( वमा 
र कम २.५ 
कोट ) 

एक त  

६७,८२८/- 
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उपरो  माणे १) हंद ु तान पे ोिलयम कॉप रेशन िलिमटेड, मुंबई यांना लोणी काय े ासाठ  

सुपर हजन कामी एकूण र . १,२७,४४० शु क धनाकष (DD) ारे अदा करणे आव यक आहे.    
२) हंद ु तान पे ोिलयम कॉप रेशन िलिमटेड, मुंबई यांना तळेगाव काय े ासाठ  सुपर हजन कामी 
एकूण र. .२,९७,३६० शु क धनाकष (DD) ारे अदा करणे आव यक आहे. ३) Special 

Contingency Liability Policy Cover साठ  मे.युनायटेड इं डया इ शुर स कं.िल. यांना 
र. .६७,८२८/- धनादेश (Cheque) ारे अदा करणे आव यक आहे. तर  अमृत योजनेअंतगत या 
प या या पाईपलाईनसाठ  पे ोल ॉिसंगसाठ  करणे आव यक आहे. तर  वर ल माणे खच अमतृ 
पाणी योजना या लेखािशषावर ल र. .३०,००,००,०००/- या तरतुद मधून (पान .५१० अनु .३ 
सन १९-२०) मधून खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव माकं -  ४८८२      वषय मांक – १४ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – वाय.सी.एम.एच 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३३७/१९  
       द.११/०६/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
          मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात  २९ व र  िनवासी व ६३ किन  िनवासी पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 

जा हरात .१५२ िस द  क न पा  उमेदवारामधुन िनवड झाले या उमेदवारांचे िनयु  आदेश 
िनगत केलेले आहेत. परंतु सदर र  रा हले या पदांकर ता Walk In Interview मुलाखती ारे 

तावात नमूद माणे िनवड झाले या ३ व र  िनवासी व १४ किन  िनवासी डॉ टरांचे िनयु स 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८८३      वषय मांक – १५ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – वाय.सी.एम.एच 

सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३३६/१९ द.११/०६/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
          मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता ता पुर या/हंगामी व पात  नेमणुक 
केले या ीम.ल मी मेघशाम गणवीर ए.एन.एम यांचे मानधनातील तफावत दुर करणेबाबत 
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ताव सादर केला असता यास द.०८/०३/२०१९ रोजी मा यता दलेली आहे. यानुसार यांना 
तावात नमूद माणे मानधनातील तफावत दुर करणेकामी  येणा-या खचास मा यता देणेत येत 

आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक -  ४८८४      वषय मांक – १६ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – वै कय मु य कायालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ – मा.वै कय सचंालक यांचे कड ल प  .वै /९/का व/१८५५/२०१९ द.१२/०६/२०१९ 
        मा.वै कय संचालक यांनी िशफारस केले माणे –  
           शासन आदेशानुसार गोवर बेला लसीकरण मो हम माहे नो हबर २०१८ रोजी राब व यात 
आली. सदर मो हमेचा चार व िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल ‘शास कय योजनांची 
अंमलबजावणी’ या लेखािशषामधुन वै कय संचालक, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 
र. .१,३६,०००/- (अ र  र. .एक लाख छ ीस हजार फ ) अगाऊ काढुन खच करणेत आलेले आहेत 
या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 

ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक -  ४८८५      वषय मांक – १७ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य उ ान 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/उ/का व/३३५/२०१९ द.१३/०६/२०१९ 
        मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
          भाग .२६ वाकड पंपळे िनलख रोड लगतची जागा येथे िलिनअर गाडन वकसीत करणेकामी 
आराखडे तयार क न मंजूर  घेणे, बांधकाम परवानगी घेणे, अंदाजप क तयार करणे इ.िन वदा पूव कामे 

व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत वा तु वशारद यांची 
दरप के माग व यात आली होती. यानुसार मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस यांचा सदर कामासाठ  

थाप य  १.९१%, हॉट क चर ०.९३% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  सदर कामाचे आराखडे व 

अंदाजप क बन वणे इ.कामे मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस यांनी मा य केले या दरानुसार सदर 

कामासाठ  थाप य  १.९१%, हॉट क चर ०.९३% दराने काम 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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ठराव मांक -  ४८८६      वषय मांक – १८ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/३८७/२०१९ द.१३/०६/२०१९ 
        मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
           मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .41/03/2018-19 अ वये  थेरगाव डांगे चौक येथे 
बांधणेत येणा-या अंडर पासमधील मरा व कंपनी या उ च/लघुदाब वज वाह या हल वणेबाबत 
(Utility Shifting)  मे.ओंकार इले क स िन.र. .88,94,022/- (अ र  र. .अ ठयाऐंशी लाख चौ-
या नव हजार बावीस फ ) पे ा 14.01% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 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 -  ४८८७      वषय मांक – १९ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे कड ल प  . वमुका/८/का व/३८८/२०१९ द.१३/०६/२०१९ 
        मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
           मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .41/01/2018-19 अ वये  . .48 (नवीन . .27) 

येथील रहाटणी फाटा ते िशवाजी चौकापयत या 18.00 मीटर ं द र याचे ॉ ट करण  करणेकामी 
(कामातंगत र याचे वदयुतीकरण करणे) मे.एम.बी. इले कल & कं. िन.र. .1,99,99,999/- 

(अ र  र. .एक कोट  न या णव लाख न या णव हजार नऊशे न या णव फ ) पे ा 18.00% 
कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८८८      वषय मांक – २० 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२१२/२०१९ द.१३/०६/२०१९ 
        मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/1/2018-19 अ वये भाग .३० म ये 
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व वध सेवा वा ह यांसाठ  होणा-या खोदाई या ठकाणी डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .74,95,185/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख पं या नव हजार एकशे पं याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,70,684/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,70,684/- पे ा 23.07% 
कमी हणजेच र. .56,70,267/- + रॉय ट  चाजस र. .86,500/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .38,000/- = एकुण र. .57,94,767/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८८९      वषय मांक – २१ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य BRTS 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/BRTS/५३६/२०१९ द.१५/०६/२०१९ 
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड मनपा ह तील पायाभुत सु वधा वकिसत कर याचा वेग पहाता 
र यावर पादचा-यांचा वापर अिधक अस याने अशा ठकाणी व ाथ , जे  नाग रक, म हला 
अपघाताला सामोरे जाऊ शकतात. याबाबीचा वचार करता सदरचे र ते पादचा-यांची सुर तता 
वचारात घेऊन ‘अबन ट डझाईन’ नुसार वकिसत के यास अपघाताची सं या िन तच 
कमी होणार आहे. तसेच पादचा-यांची सुर तते म ये वाढ होणार आहे. यासाठ  अबन ट 
डझाईन मधील त  ी. स न देसाई यांचे या कामी मागदशन िमळणार आहे. सदर र यांचे 

सादर करण द.१२/०३/२०१८ रोजी मा.आयु  दालना म ये मनपाचे सव पदािधकार  हणजेच 
मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा. थायी सिमती सभापती, मा.सभागृह नेता तसेच सव गटनेते यांचे 
समोर कर यात आलेले आहे. उ  नमुद पदािधका-यांनी सदर र ते अबन ट डझाईन नुसार 
वकिसत करणेस मा यता दलेली आहे. वषयां कत कामासाठ  ी. स न देसाई हे अबन 
लानर व डझाईन स लागार हणुन काम पाहतील तसेच थाप य वषयक कामासाठ  
मे.पे हेटेक क स टंट पुण-े०५ यांची नेमणुक कर यात यावी, असे इकड ल मत आहे.. थायी 
सिमती ठराव .२१३९, द.०७/०२/२०१८ नुसार मे.पे हेटेक क स टंट पुण-े०५ यांना मनपाचे 
पॅनेलवर मा यता िमळालेली आहे. मा. थायी सिमती सभेने स लागारांसाठ  मा यता दले या 
‘फ ’ चा तपिशल खालील माणे आहे.  
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Sr. Category Pre tender 
Fees 

Post Tender 
Fees 

Total Fees 

1 Upto 5 crore 0.75% 1.25% 2.00% 
2 5 to 20 crore 0.75% 1.00% 1.75% 
3 20 to 50 crore 0.50% 1.00% 1.50% 
4 Above 50 crore 0.25% 1.00% 1.25% 

            
        थाप य वषयक स लागार हणुन मे.पे हेटेक क स टंट पुण-े०५ यांची िन वदा पुव 

(०.५०%) व िन वदा प ात (१.००%) कामासाठ  थायी सिमती सभेने मा यता दले या वकृत 
िन वदा र कमे या १.५०% फ  नुसार नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८९०      वषय मांक – २२ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२१४/२०१९ द.१५/०६/२०१९ 
        मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .80/2/2018-19 अ वये भाग .9 म ये 
ठक ठकाणी र ते अ यावत प दतीने करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .86,66,833/- 

(अ र  र. .शहाऐंशी लाख सहास  हजार आठशे तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .83,70,902/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .83,70,902/- पे ा 23.07% कमी हणजेच र. .64,39,735/- + रॉय ट  
चाजस र. .1,32,381/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,63,550/- = एकुण र. .67,35,666/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८९१      वषय मांक – २३ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ–मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/२/का व/८४/१९ द.१५/०६/१९ 
     मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ENT वभागाने 
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यां या वभागासाठ  ABR/ BERA ची मागणी केलेनुसार सदर उपकरण खरेद  करणेसाठ       

ई-िन वदा सुचना .१0/२०१८-१९ (YCMH) अ वये िन वदा िस द क न माग व यात आ या 
हो या. यानुसार ा  िन वदांम ये मे. ाईम स जकल & फामा, िचंचवड यांनी सादर केलेली िन वदा 
एकूण र. .१०,६१,५२२/- ह लघु म ा  झाली असुन संबंिधत दर वकृत कर यात आलेले 
असुन संबंिधत पुरवठाधारक मे. ाईम स जकल & फामा, िचंचवड यांना करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर उपकरण खरेद साठ  होणारा खच एकूण 
र. .१०,६१,५२२/- (अ र  र. .दहा लाख एकस  हजार पाचशे बावीस फ ) व तीन वषाकर ता 
AMC साठ  र. .९८,५३८/- (अ र  र. .आ या णव हजार पाचशे अडतीस फ ) चे खचाचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ४८९२      वषय मांक – २४ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – अित मण मु य कायालय 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अित/मु य/१/का व/५२/१९ द.१४/०६/१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       अनािधकृत बांधकाम व अित मण िनयं ण िनमूलन वभागासाठ  व र  शास कय 
अिधकार  होमगाड महारा  रा य यांचेकड ल संदेश ं .मस/कायसन-३/बंदो२४ /२०१९/१४७८, 
द.३१/०५/२०१९ अ वये २१ पु ष व ०९ म हला होमगाड यांना द.०१/०६/२०१९ ते 
द.१९/०५/२०२० या कालावधीत कत यावर तैनात कर यास मा यता देणेत आली असून 
तावात नमूद माणे होमगाडचे एकूण मानधन र. .६०,३०,०००/- (अ र  र. .साठ लाख तीस 

हजार फ ) चे खचास मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

 
ठराव मांक -  ४८९३      वषय मांक – २५ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२१५/२०१९ द.१५/०६/२०१९ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/1/2018-19 अ वये भाग .२ इं ायणी 
पाक गणेशनगर तुपेव ती येथे र या याकडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.वैदेह  क शन 
िन.र. .30,40,459/- (अ र  र. .तीस लाख चाळ स हजार चारशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,37,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,37,189/- पे ा 25.20% कमी हणजेच 

र. .21,97,017/- + रॉय ट  चाजस र. .34,770/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,500/- = एकुण 
र. .23,00,287/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

 
ठराव मांक -  ४८९४      वषय मांक – २६ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/अ-मु य/२२१/२०१९ द.०७/०६/२०१९ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
     मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90/7/2018-19 अ वये मोहननगर प रसरात 
मोहननगर वेश दार ते मेहता हाँ पीटल ड .पी.र याचे काँ ट करण करणेकामी मे.इंगवले 
पाट ल क शन कं. िन.र. .14,85,84,480/- (अ र  र. .चौदा कोट  पं याऐंशी लाख चौ-याऐंशी 
हजार चारशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .14,62,17,739/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .14,62,17,739/- पे ा 13.10% कमी हणजेच र. .12,70,63,215/- + रॉय ट  चाजस 
र. .22,07,731/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,59,010/- = एकुण र. .12,94,29,956/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

 
ठराव मांक -  ४८९५      वषय मांक – २७ 
दनांक – १९/०६/२०१९      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
        पंपर  िचंचवड शहरातील यशवंतराव च हाण मारक सिमतीस महारा  शासनाने प  
.पीसीसी-३०१९/ . .१५/न व-२२ द.१६/०२/२०१९ अ वये र. .५ कोट  देणगी व पात अदा 

करणेस मा यता दली आहे. सदर र कम अदा करणेसाठ  खालील माणे तरतूद करणो 
आव यक आहे. 
अ.
. 

लेखािशष/ अनुदान पान 
. 

अ.
. 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट कारवयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
सुधा रत तरतूद  

१ ३० लाख यित र  
शासन मा यतेने 
ावयाची अनुदाने 

१२६ ९ब ११,५०,०००/- १,८९,००,०००/- -- २,००,५०,०००/- 

२ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) 

२७४ ३ १४०,००,००,०००/
- 

-- १,८९,००,०००/- १३८,११,००,०००/
- 

 एकूण    १,८९,००,०००/- १,८९,००,०००/-  
   
तर  वर ल माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा,महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे अनुसूची करण २ िनयम १(के) अ वये पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक -  ४८९६      वषय मांक – २८ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग- आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आमुका/९/का व/१८९/२०१९ द.१८/०६/२०१९  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील र ते यां क  प दतीने साफसफाईचे 
कामकाज कर याक रता िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये िन वदा ये ारे 
मे.ड .एम.एंटर ायझेस व म.ेबी. ह .जी.इं डया िल. या २ सं थांना द.१/१२/२०१५ ते 
द.३०/११/२०१७ या २ वष कालावधीक रता कामकाज सोप व यात आलेले होते. सदर कालावधी 
संपु ात आ यानंतर उ  सं थांना मा. थायी सिमती सभा ठराव .२३५७ द.२८/०२/२०१८, 
ठराव .२७२२ द.३०/०५/२०१८ व ठराव .३४१६ द.२३/१०/२०१८ अ वये मुदतवाढ दे यात 
आलेली होती. सदरची मुदतवाढ द.३१/१२/२०१८ अ वये संपु ात आ यामुळे ठराव .४०९८ 
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द.२२/०१/२०१९ अ वये ४ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ दे यात आलेली होती. तदनंतर 
न वन िन वदा कामकाज सु  कर यास काह  कालावधी लागणार अस यामुळे मा.आयु  
यांचेकड ल द.२/०४/२०१९ रोजीचे मा य तावा वये द.१/०५/२०१९ ते द.३१/०७/२०१९ 
अखेर ३ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. तथा प, आदेश .आमुका/९/ 
का व/१६३/२०१९ द.२१/०५/२०१९ अ वये सदरचे कामकाज द.१/०६/२०१९ पासून बंद कर यात 
आले आहे. तथा प, मे.टंडन अबन सो युश स ा.िल. यांचेमाफत शहरातील र ते, मंडई व इतर 
मोक या जागा यां क  प दतीने साफसफाईचे कामकाजाक रता िन वदा या राब वणेकामी 
द.१७/०६/२०१९ रोजी मा.आयु ् सो. व मा.सभापती, थायी सिमती यांचेसम  सादर करण 
कर यात आले. सदर सादर करणाम ये शहरातील एकूण १२९२ कमी.र यांचा समावेश असून ६ 
मी.पे ा कमी, ६ ते ९ मी. ं द चे, ९ ते १२ मी. ं द च,े १२ ते १८ मी. ं द चे, १८ ते २४ मी. ं द चे 
व महामाग तसेच बीआरट  र ते अशा व पात वग करण िन वदेम ये कर यात आले असून 
यानुसार साफसफाई करावया या र याची लांबी २७४८ कमी िन त कर यात आलेली आहे. 

सदर र याचे घनतेनुसार साफसफाईचे कामकाज कर याक रता तरतूद कर यात आलेली 
असलेबाबत मे.टंडन अबन सो युश स ा.िल. यांचेमाफत नमूद कर यात आले आहे. सदर 
िन वदा कालावधी हा ८ वषाचा असून याक रता ितवष  अंदाजे र. . ९७ कोट ंचा वा षक खच 
अपे त आहे. यानुसार िन वदा द तऐवज तयार कर यात येत असून यास मा. थायी सिमती 
सभे या मा यता घेणे आव यक आहे. सदर कामकाजाक रता आव यक असले या रोड वीपर 
मिशनचा तपिशल खालील माणे – 

 
PCMC Mechanised Street Sweeping – Package Wise Sweeping Length (In km) & Mechanised Sweeper 

Required 

Package 
Details 

Heavy 
Mechanise
d Sweeper 

(4-5.6M) 
(in KM) 

Medium 
Mechanise
d Sweeper 

(2-3.5M) 
(in KM) 

Small 
Mechanise
d Sweeper 

(1-2.5M) 
(in KM) 

Total 

Mechanised Sweeper required 
(In Nos.) 

  
Total 

Vehicle 
Required 
(In Nos.) Heavy 

Vehicle 
Medium 
Vehicle 

Small 
Vehicle 

Package 
– 1 

(A & F) 
0.00 106.51 120.15 226.67 0 2 2 4 

Package 
– 2 

(B & D ) 
0.00 112.14 109.46 221.60 0 2 2 4 

Package 
– 3 

(C & E ) 
0.00 100.65 140.39 241.04 0 2 2 4 

Package 
– 4 

(G & h ) 
0.00 103.43 100.08 203.50 0 2 2 4 

Package 
– 5 

(Below 
NH4 ) 

128.78 84.68 44.11 257.57 2 1 1 4 

Package 
– 6 

(Above 
NH4 ) 

137.56 96.84 39.31 273.07 2 1 1 4 

Total 266.34 604.24 553.50 1423.45 4 10 10 24 
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     वर ल वाहनां यित र  छो या व पातील र यांवर साफसफाई कर याक रता रोड वीपर 
वाहनांसमवेत एकूण ५६ िलटर पकसची आव यकता आहे. सदर िलटर पकस हे सीएसआर 
अंतगत उपल ध कर याबाबत चाचपणी करणेबाबत अथवा सीएसआर अंतगत सदर िलटर पकस 
उपल ध न झा यास महानगरपािलकेमाफत ते खरेद  करणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी सूचना 
दले या आहेत. सबब, मे.टंडन अबन सो युश स ा.िल. यांचेमाफत शहरातील र ते, मंडई व 
इतर मोक या जागा यां क  प दतीने साफसफाईचे कामकाजाक रता तयार कर यात आले या 
आरएफपी नुसार ८ वष कालावधीक रता िन वदा या राब वणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
शासक य मा यतेस व याकामी होणा-या वा षक र. .९७ कोट चे खचास मा यता देणेकामी 

मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे अनुसूची करण २ िनयम १(के) अ वये मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक -  ४८९७      वषय मांक – २९ 
दनांक – १९/०६/२०१९      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – १) मा. थायी सिमती ठराव .४८६४ द. १२/०६/२०१९ 

       २) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 
        द प तंभ बहुउ ेशीय सं था ह  द यांग, अनाथ, आ दवासी व ामीण े ातील, युवक-

युवतींसाठ  गुणव ापूण िश ण व अ य व वध िश णाचे क प व उप म राब वले जातात. 

अंध, अ थ यंग, मुकबिधर व ा याना यां या गरजां माणे मागदशक, कौ सलर, त  य  
उपल ध क न द या जातात. तसेच अ यासासाठ  संगणक, लॅपटॉप, एंजेल लेयर इ. तं ान 
िशकवून यांना उपल ध केले जातात. य म व वकास, मो बलीट , लाईफ क स 
िशक व यासाठ  वशेष कायशाळांचे आयोजन केले जाते. तसेच द यांगांसाठ  सु  केलेला मनोबल 
क प हा िनवासी पधा पर ा िश णासाठ  देशातील एकमेव क प असून या अंतगत अंध, 

अ थ यंग, कणबिधर व १६ वषावर ल व ा याना उ च पदासाठ या पधा पर ांचे (UPSC, 
MPSC, SSC, Bank, Railway etc) िश ण दले जाते. महारा ातील ३६ ज ांतून व 
भारतातील पाच रा यांमधून १७२ व ाथ  िश ण घेत आहेत. यासाठ  आव यक तं ान व 
िश त मनु यबळ सं थेने वकिसत केलेले आहे. मागील वष  अ पना दु बे ह  व ािथनी संपुण 

अंध असुनह  य.ुपी.एस.सी पर ा पास होऊन िश ण संपवून Asst. Commissioner of Income 

Tax या पदावर जू झाली आहे. रना बारेला ह  आ दवासी व ाथ नी असुन तीला एक हात व 
एक पाय आहे. ह  व ािथनी मं ालया या पर ेत उ ीण होऊन मं ालयात उ ोग वभागात 
कायरत आहे. सं थे या व ा याना मागदशन करणार  ांजल पाट ल ह  व ािथनी 
यु.पी.एस.सीतुन आय.ए.एस.झाली आहे व स या िश ण घेत आहे. अपंग युवकांना सरकार  नोक-

यांम ये ३% आर ण दे यात आलेले आहे. पंरतु वशेषत: अंध मुलांसाठ  यासंदभात तयार  व 
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मागदशनाची यव था कुठेह  कर यात आलेली नाह . तसेच अ थ यंग व ा यानाह  याबाबत 
मागदशना अभावी य  करता येत नाह . यामुळे अनेकवेळा यां या जागा र  राहतात. अथवा 
अ यंत कमी अपंग व असणा-या य ंनाच याचा लाभ होतो. शासनाचे अनाथ मुलांमुलींना 
शासक य नोक-यांम ये १% जागा आर त के या आहेत. परंतु या मुलांसाठ  सु दा िश ण व 
िश णा या आव यक सु वधा उपल ध नाह त. याक रता मनोबल या क पामुळे या व ा याना 

रोजगार ा  होऊन यांचे जीवनमान उंचावू शकेल. यांना रोख र कमे या अथवा व तुं या 
मदतीपे ाह  पायावर उभे राहता येईल व स मानाने , आ म व ासाने जगता येईल असे िश ण 
व िश ण या क पा या मा यमातुन दे याचा य  सु  आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह  औ ोिगक नगर  आहे. देशभरातुन नोकर , यवसाय, िश णा या िनिम ाने लाखो नाग रक या 
प रसरात येत असतात. महानगरपािलकेने सवासाठ  अनेक सु वधा द या आहेत. सव घटकां या 
क याणासाठ  अनेक योजना राब व या आहेत. द यांग य ं साठ ह  महानगरपािलकेने पुढाकार 
घेतलेला आहे, परंतु १६ वषावर ल द यांग व ा या या उ च िश ण, पधा पर ा िश ण, 

उ ोजगता वकास, कौश य िश ण, य म व वकास, यासाठ  आव यक अशा सु वधा मा  
उपल ध नाह त. यामुळे द यांग य ंचा सवािगण वकास कर यासाठ  येथे खूप वाव आहे. 

वशेषत:  द यांग व ा याना यो य सु वधा व िश णा या संधी िमळू शकतात. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका प रसरात अनाथ, िनराधार, युवक-युवतींची सं या देखील अिधक असुन 
यां यासाठ  सु दा उ च िश ण व पधा पर ा िश णाची सु वधा उपल ध नाह . द प तंभ 

बहुउ ेशीय सं था यां या संयु  व माने मनोबल हा द यांग, अनाथ व िनराधार घटकातील 
व ा यासाठ चा क प पंपर -िचंचवड मनपा प रसरात सु  झा यास ख-या अथाने सामा जक 
याय था पत होऊ शकेल. या कारचा क प सु  करणार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  

देशातील पह ली महानगरपािलका असेल. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण द प तंभ 
बहुउ ेशीय सं था यां या संयु  वदयमाने द यांग, अनाथ व िनराधार घटकांसाठ  महापािलकेने 
िन त केले या अहतेनुसार “मनोबल” हा उप म राब व यास सदर उप म जुन २०१९ पासून 
सु  कर याक रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची पंपळे गुरव मनपा शाळेची (जुनी इमारत) 

इमारत या उप माक रता आव यक सोयी सु वधांसह वनामोबदला ता पुर या व पात उपल ध 
क न दे यास तसेच उप म कायम व पी राह याक रता भ व यकाळात “स याचे पंपर  
यायालय अ य  थलांतर त झा यानंतर यायालयाची रकामी होणार  इमारत आव यक या 

सोई सु वधांसह” ह  इमारत या उप माक रता वना मोबदला कायम व पी उपल ध क न 
दे यास आ ण या उप मांतगत दैनं दन कामकाज सुरळ तपणे पार पाड याक रता सं थे या 
सम वयाने इतर आव यक सोयी सु वधा वेळोवेळ  मा. थायी सिमती सभे या मा यतेने देणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे महारा  महापािलका अिधिनयमाचे अनुसूची करण 
२ िनयम १ (के) अंतगत पाठ वणेत यावा.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक -  ४८९८      वषय मांक – ३० 
दनांक – १९/०६/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राहुल कलाटे 

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.राहुल कलाटे यांचा ताव – 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये आप ी यव थापन अिधकार  या पदावर 
ी.ओम काश ब हवाल हे मानधनावर कायरत असून यांचा नेमणूक कालावधी द.२३/०६/२०१९ 

रोजी संपु ात येत आहे. पुढ ल ६ म ह यांचा कालखंड हा पावसाळा तसेच गणेशो सव, दपावली 
सणावारांचा असून आप ी यव थापना या ीने मह वाचा कालावधी आहे ह  बाब वचारात घेता 
ी.ओम काश ब हवाल यांना स याची मानधनावर ल सेवा खंड त क न द.२५/०६/२०१९ पासून 

६ म हने कालावधीसाठ  आप ी यव थापन अिधकार  या पदावर दरमहा र. .४०,०००/- (अ र  
र. .चाळ स हजार फ ) मानधनावर पुव या अट शत वर नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८९९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – फ े ीय, आरो य 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 

संदभ – मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/२५३/२०१९  
       द.१२/०६/२०१९   
       मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशपारस केले माणे –  
           फ े ीय कायालय काय ेञातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतुक   करणेकामी 
(Primary & Secondary Waste Collection) मे.एस.ट .मोटस यांना २ वाहनांना द.०१/०४/२०१९ ते 
द.३०/०६/२०१९ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम होईल या 
कालावधी कर ता तसेच १ क वाहनाक रता द.२९/०३/२०१९ ते द.३०/०६/२०१९ अखेर अथवा 
न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधी कर ता ित मे.टन 
र. .९५६.५५ माणे य  खच अंदाजे . .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) होणार 
अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४९००      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 

सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कर/मु य/०३/का व/१९०/२०१९  
       द.१८/०६/२०१९  
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       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सन 2019-2020 क रता कर व करे र बाबींचे दर सवलतींसह लागू करणेत आलेले आहेत. 
तसेच सन 2019-2020 चा आिथक वषात लागू कर यात येणा-या सवलत योजनांची, िमळकतकर 
वसुली जनजागृती मो हमेची मा हती पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िमळकतधारकांना 
हावी या क रता शहरातील व वध रेड ओ टेशन व न जा हरात िस द करणे आव यक आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील साउथ एिशया एफ.एम िलिमटेड या कंपनी रेड एफ.एम 
(93.5 FM) रलाय स ॉडका ट या कंपनी बग एफ.एम (92.7 FM), रेड ओ िसट  (91.1 FM), 
रेड ओ िमरची (98.3 FM) हे खासगी रेड ओ चँने स व आँल इं डया रेड ओचे सार भारती (पुणे 
व वध भारती 101 FM) हे शासक य रेड ओ चँनेल या कंप यांना/ चँने सना जा हरात िस  
कर याचा ह क ा  आहेत. (Broadcasting Rights) तुत करणी िन वदा या न राबवता 
रेड ओ कंप यांकडून ती सेकंदचे दर घेऊन या मणे कामकाज कर यात येणार आहे. रेड ओ 
चँने स व न जा हरात िस  कर याक रता येक कंपनीचे ती सेकंद माणे वेगवेगळे दर 
ठरलेले असतात. उपरो  रेड ओ चँने स ऐकणा-यांची सं या तुलनेने जा त आहे. यामुळे उ  
नमूद 05 रेड ओ चँने सव न सवलत योजनांची मा हती िस  कर यात येणार आहे. यांचेकडून 

दरप क उपल ध क न घे यात आलेले आहे. यानुसार- 
१)     सार भारती (पुणे व वध भारती 101 FM) या शासक य रेड ओ चँनेल व न  ित दन 20 

सेकंदाचे 12 (6 पेड व 6 ) पॉट या माणे द.01 जून 2019 ते 30 जून 2019 या 
कालावधीक रता एकूण र. .1,80,540/- (सव करांसह) इतका खच अपे त आहे. 

२)     रेड एफ.एम (93.5 FM) या खासगी रेड ओ चँनेल व न ित दन 20 सेकंदाचे 12 पॉट 
या माण े द.01 जून 2019 ते 30 जून 2019 या कालावधीक रता एकूण र. .3,39,840/- (सव 

करांसह) इतका खच अपे त आहे. 
३)     बग एफ.एम (92.7 FM) हे खासगी रेड ओ चँनेल व न ित दन 20 सेकंदाचे 12 पॉट 

या माणे द.01 जून 2019 ते 30 जून 2019 या कालावधीक रता एकूण र. .1,86,912/- (सव 
करांसह) इतका खच अपे त आहे. 

४)     रेड ओ िसट  (91.1 FM) हे खासगी रेड ओ चँनेल व न ित दन 20 सेकंदाचे 12 पॉट 
या माणे द.01 जून 2019 ते 30 जून 2019 या कालावधीक रता एकूण र. .3,82,320/- (सव 
करांसह) इतका खच अपे त आहे. 

५)     रेड ओ िमरची (98.3 FM ) हे खाजगी रेड ओ चँनेल व न ित दन 20 सेकंदाचे 12 पॉट 
या माणे द.01 जून 2019 ते 30 जून 2019 या कालावधीक रता एकूण र. .3,82,320/- (सव 
करांसह) इतका खच अपे त आहे. 

     उ  नमूद केले माण े 05 रेड ओ टेशनव न जा हरात िस  करणेकामी अंदाजीत खच 
र. .14,71,932/- (अ र  र. .चौदा लाख ए काह र हजार नऊशे ब ीस फ ) हा िमळकतकर 
वसुली खच या लेखाशीषाचे तरतुद मधून कर यात येईल. सदर ल खच िन वदा न माग वता 
करारनामा न करता थेट प तीने कर यात येणार आहे. तर  उ  नमूद के या माणे अंदा जत 
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र. .14,71,932/- कंवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक -  ४९०१      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कर/मु य/०९/का व/२९८/१९  
       द.१८/०६/२०१९  
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       रा ीय वधी सेवा ािधकरण, नवी द ली तसेच मा.उ  च यायालय, मुंबई यांचे आदेश 
आ ण पुणे ज हा वधी सेवा ािधकरण यां या िनदशाव न रा ीय लोकअदालतीम ये दवाणी/ 
फौजदार  आ ण त सम लं बत तडजोड यो य करणे, तसेच घरप ट , पाणीप ट  संबंधातील 
करणी मा. यायालयामाफत िनवाडा कर यात येतो. दनांक 13/07/2019 रोजी रा ीय 

लोकअदालतीचे आयोजन कर यात आलेले आहे.  याकामी दनांक 17/06/2019 रोजी दुपार  2.00 

वाजता मा.आयु सो यांचे दालनात मा. ी.सी.पी.भागवत सो, सिचव, ज हा वधी सेवा ािधकरण 
व मा. ीम.एस.बी.देसाई, दवाणी यायाधीश व यायदंडािधकार  थमवग, प.ंिच.ंमनपा आकुड  
यांचे समवेत आयो जत बैठक म ये दनांक 13/07/2019 रोजी होणा-या रा ीय लोकअदालतम ये 

िमळकत कर वसूलीचे करणी मनपा शा ती कराम ये 90% सवलत देणेबाबत चचा झाली. 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील अनुसूची ड करण 8 िनयम 51 अ वये शा ती/दंड फ  
कंवा वसूलीचा खच आयु ास, आप या वे छा िनणयानुसार, िनयम 41 खालील शा ती, कंवा 
िनयम 50 खालील फ  कंवा वसूलीचा खच पूणत: कंवा अंशत: माफ करता येईल, अशी तरतूद 
आहे.  सबब दनांक 13/07/2019 रोजी  होणा-या रा ीय लोकअदालतम ये िमळकत कर वसूलीची 
दाखलपूव करणी मनपा शा ती/दंड कराम ये खालील माणे सवलत देणेत यावी. 
 
अ. 
. 

थकबाक सह संपूण िमळकतकराची एक र कमी 
भरणेकामी कालावधी मनपा कर शा तीम ये देणेची माफ / सवलत ट केवार  

1 
 दनांक 13/07/2019 रोजी रा ीय         
लोकअदालतीचे दवशी 

भरणा दनांकापयत आकारणेत आले या मनपाकर 
शा ती/दंड र कमेचे 90% 

       
       उ  नमूद माणे रा ीय लोकअदालतीचे दवशी थक त र कम एकरकमी वसूल हो याचे 

ीने मनपा शा ती/दंड कराम ये सवलत देणसे व स याचे िमळकतकर संगणक णालीम ये 
आव यक बदल करणसे मा यता देणेस तसेच पाणीबील थकबाक  वसुलीस चालना िमळणेसाठ  
"जे ाहक दनांक १३/०७/२०१९ पयत पाणी बीलाचे संपुण थकबाक  भरतील या ाहकांना 
द.१३/०७/२०१९ रोजी या मा.लोकअदालती या मा यमातून थकबाक या रकमेवर १०% सवलत 
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देणेस व थकबाक  वर ल १०% र कम ह  दंडा या रकमेपे ा जा त अस यास केवळ दंडाची 
र कम माफ करणेस तसेच लोकअदालती या मा यमातून थकबाक ची र कम ४ समान 
ह याम ये भरणेस जे थकबाक दार तयार  दश वतील यांना थकबाक  वर ल रकमेवर ५% सवलत 
दे यास व . थकबाक  वर ल ५% र कम ह  दंडा या रकमेपे ा जा त अस यास केवळ दंडाची 
र कम माफ करणसे आ ण." वर ल माणे करसंकलन पाणीपुरवठा वभागा माणेच थािनक 
सं था कर (LBT),  आकाश िच ह व परवाना इ. वभागांकड ल देखील अशी थक त करणे 
अस यास मा.लोकअदालत या मा यमातून  यांना याजा या रकमेम ये १०% पयत सुट दे याचे 
िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ यांना दान 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे अनुसूची करण २ 
िनयम १(के) अ वये मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक -  ४९०२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १९/०६/२०१९      

सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.न ता ल ढे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव – 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागाकड ल १) पंड त जवाहरलाल नेह  
ाथिमक शाळा च-होली २) वडमुखवाड  ाथ.शाळा वडमुखवाड  आ ण ३) बबनराव भ डवे 
ाथ.शाळा रावेत व ४) पुनावळे ाथ.५) सा व ीबाई फुले ाथिमक शाळा, मोशी मुले .१०६ व 

मुली शाळा .१०७ या शाळेतील ६०५ व ाथ  या शाळेम ये प रसरातील २ ते ३ क.मी. 
अंतरातील व ाथ  िश ण घेत आहेत. तसेच या शाळेतील व ाथ  गोर-गर ब, मोल-मजूर  
करणा-या कामगार वगातील अस याने या व ा याची आथ क प र थती बकट आहे. यांना 
मनपा िश ण वभागातफ बस सु वधा उपल ध क न द यास यांची शै णक गुणव ा व 
शाळेची पटसं या देखील वाढ होणार अस याने सदर शाळेतील व ा याकर ता सन २०१८-१९ चे 
वाहतुक सु वधा पुर वणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .४०३३ वषय .३९ द.०४/०१/२०१९ 
अ वये ित दन ित व ाथ  ११.५० पैसे माणे फ  ितन म हने कर ता मंजूर  दे यात आली 
होती. परंतु चालू शै णक वषाकर ता १७ जुन २०१९ पासून शाळा सु  होत आहेत. शाळेचे 
मु या यापक तसेच स मा.नगरसेवक यांचेमाफत कोणीह  व ाथ  ाथिमक िश णापासून वंिचत 
राहू नये याकर ता व ा याना बस सु वधा उपल ध क न देणेकामी वारंवार मागणी होत आहे. 
तसेच मे. ेम टुस ऍ ड ॅ हल हे मागील अनेक वषापासून ११.५० इत या कमी दरानेच वाहतुक 
सु वधा उपल ध क न देत आहेत. परंतु स थतीत पे ोल व डझेलचे दर वाढ याने ठरावा माणे 
मागील मंजूर दर ११.५० परवडत नस याने ित व ाथ  ित दवस र. .१५/- इत या दराने 
वाहतुक सु वधा उपल ध क न दे याची प ा वये मागणी केली आहे.  सदर शाळातील व ा याना 
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तातड ने वाहतुक बस सु वधा उपल ध क न देणे आव यक असून ित व ाथ  ित दवस 
र. .१५/- पये या माणे एकूण ६०५ व ाथ  कर ता “मे. ेम टुस ऍ ड ॅ ह स ”या वाहतुक 
एज सी कडून एकुण येणा-या बला यित र  वाहतुक बस म ये म हला वाहतुक मदतनीस 
र. .७,०००/- ित म हना िनयु  क न पुढ ल सन २०१९-२० व २०२०-२१ पयत महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने ३ 
म हने कालावधीसाठ  काम क न घेणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .७,५०,०००/-(अ र  
र. .सात लाख प नास हजार फ ) खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक -  ४९०३      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग - उ ान 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/१६४/२०१९ द.३०/०५/२०१९ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       म.न.पा वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१६/२०१८-१९ मधील मनपाचे 

वृ संवधन वभागासाठ  वृ ारोपणाची मोठ  रोपे पुर वणकेामी मे.स द छा कं शन कंपनी यांची 
िन वदा र. .३९,००,०००/-(अ र  र. .एकोणचाळ स लाख फ )या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप क य दरापे ा २.००% ने कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आलीअसून या माणे 
येणारा खच र. .३८,२२,०००/-चे खचास मा यता देणते येत आहे व यांचेशी करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक -  ४९०४      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग - उ ान 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/१६७/२०१९ द.३०/०५/२०१९ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       म.न.पा वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८/२०१८-१९ मधील मनपाचे 

वृ संवधन वभागासाठ  िमलीटर  ह तील टेशन हेड वाटर देहुरोड येथील तळवडे पीनगर येथे 
मोठ  रोपे पुर वणे व लागवड क न २ वष देखभाल करणेकामी मे.बी. ह.जी.इंड या िल. यांची 
िन वदा र. .२,१३,१६,७००/-( अ र  र. .दोन कोट  तेरा लाख सोळा हजार सातशे फ ) या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाज क य दरापे ा १.००% ने कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली 
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असून या माणे येणारा खच र. .२,११,०३,५३३/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे व यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 
ठराव मांक -  ४९०५      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १९/०६/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव -  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने इं डअन बॉड  ब ड ंग ए ड फटनेस फेडरेशन, 
महारा  बॉड  ब डस असोिसएशन यांचे मा यतेने व पंपर  िचंचवड अमे युअर बॉड  ब ड ंग 
असोिसएशन यांचे सहकायाने द.२८ ते २९ जून, २०१९ या काळात ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, 
िचंचवड येथे महापौर चषक ५९ वी रा ीय बॉड  ब ड ंग (व र ) पधा २०१९-२० आयो जत 
करणेस व याकामी तावात नमूद माणे येणा-या अंदाजे एकूण र. .३२.९०,२००/- (अ र  
र. .ब ीस लाख न वद हजार दोनशे फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे व पधा अनुषंगाने येणारा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा 
पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस व वेळ अपुरा अस याने पधा अनुषंगाने मेड स, ॉ फज, 

मानिच हे, ले स, बॅनर, िनमं ण प का, माणप  इ. कोटेशन नोट स िस द क न खरेद  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक -  ४९०६      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १९/०६/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/३/का व/१९९/२०१९ द.१८/०६/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा मांक ENV/4/5/2018-19 अ वये पंपर  
िचंचवड शहरात पयावरण वषयक जागृतीसाठ  बोड बस वण,े वॉल पट ंग करणे व इतर आव यक 
कामे करणेकामी मे.ओम एंटर ायझेस यांचेकडून िन वदा र. .४१,६७,९४६/- म ये वाढ व 
कामानुसार होणार  र. .२०,८३,९३५/- इत या र कमेची वाढ ल ात घेता होणा-या सुधा रत 
र. .६२,५१,८८१/- चे सुधा रत खचास -०५.००% कमी दराने काम क न घेणेस व िनयमानूसार 
िन वदेतील अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस या अट स अिधन राहून 
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उपरो  कामा या या ीम ये वाढ क न उपरो  मागणीनुसार सदरची वाढ व कामे चालू 
कामातून िन वदा रकमे या ५०% वाढ या मयादेत िन वदा मा य दराने क न घेणेस व 
यानुसार होणारे र. .२०,८३,९३५/- चे वाढ व खचासह होणा-या र. .६२,५१,८८१/- चे सुधा रत 

खचास मा यता देणेत येतआहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 

 
 
 

        (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
 सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/६४१/२०१९ 
दनांक – १९/०६/२०१९ 
 
 

                                                                                                        
(उ हास बबनराव जगताप)                                

                                                           नगरसिचव   
                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


