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

कायप का मांक – ६३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १६/०५/२०१८                वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       

दनांक १६/०५/२०१८ 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.गावडे राज  तानाजी 
५. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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 
 

यािशवाय मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१), मा.गावडे - अित र  आयु  (२), 
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.साळवे – अित र  आरो य वै क य 
अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे - मु यलेखापाल,   मा.पाट ल मा.दुधेकर - 
सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोराटे, 
मा.झगडे, मा.राऊत, मा.िचतळे, मा.कापडणीस - सहा यक आयु , मा.पवार - .कायदा स लागार, 
मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – चाय, औ. .क., मा.आवार  - शासन 
अिधकार , मा.पोमन – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांबे, 
मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा. 
ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.घुबे, मा.देशमुख, मा.पवार, मा.भोजने 
- कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे - पशुवै क य अिधकार , मा.जगताप-कामगार क याण 
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 १८) मनपाचे अिधकार / वभाग मुख/ अिभयंते व व वध कायालय यांस    
                  कायलयीन कामकाजासाठ  3G/4G  ड गल सु वधा पुर वणे... 
वषय मांक १९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील       
                  ब े य कायालय थाप य वभागा या कामांसाठ  तरतूद उपल ध   
                  क न देणेबाबत... 
वषय मांक २०) यशवंतराव च हाण मृती णालयातील एक ीत मानधनावर  
                  ता पुर या व पात ६ म हने क रता व वध क सलटंट पदांवर िनयु    
                  दले या उमेदवारांची याद  मा यतेकामी ठेवणे बाबत... 
वषय मांक २१) अ भागांतगत उंच पा या या टा यांव न पाणीपुरवठा यव थापन    
                  करणेक रता मजूर कमचार  पुर वणे (२०१६-१७) या कामाचे सुधा रत       
                  खचास मा यता व मुदतवाढ िमळणे बाबत... 
वषय मांक २२) कृ णानगर संप व पंप हाऊस व इतर ठक ठकाणी हॉ ह व ऑपरेशन  
                  क रता उंच पा या या टा यांव न पाणीपुरवठा यव थापन करणेक रता   
                  मजूर कमचार  पुर वणे (२०१६-१७) या कामाचे सुधा रत खचास   
                  मा यता व मुदतवाढ िमळणे बाबत... 
वषय मांक २३) कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमतीस देणगी देणेबाबत –  
                  मा.गावडे राज  तानाजी, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव   
वषय मांक २४) फोर कलर म ये िनमं ण प का न छापणबेाबत व मृतीिच ह न 

देणेबाबत - मा. वलास म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव..  
वषय मांक २५) पंपर  भाजीमंडई येथील इमारतीमधील जुने रा  िनवारा क  वाढ वणे  
                  व देखभाल दु ती करणेकामी वा तु वशारद (Architect) नेमणेबाबत.... 
वषय मांक २६) क  सरकार या सामा जक याय व सहकार ता मं ा या या सहयोगाने  
                  व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या संयु  व माने पंपर  िचंचवड  
                  शहरातील द यांग य ंना कृ म अवयव व सहा यभूत साधनां या   
                  मोफत वाटप काय माचे आयोजनकामी येणा-या खचास मा यता   
                  देणेबाबत...   

-------- 
दनांक ०९/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६२) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

--------- 
ठराव मांक - २६५०      वषय मांक - १ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- क मु यालय, थाप य 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/११३/१८ द.५/५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  
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      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90/1/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ पटल मधील आय.सी.यु. व ओट  रनो हेशनची उव रत 
कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडू िन.र. .1,17,77,323/- (अ र  र कम पये एक कोट  सतरा लाख 
स याह र हजार तीनशे तेवीस फ ) पे ा 12.65% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 21.46% कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने र. .1,02,87,492/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २६५१      वषय मांक - २ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- ब मु यालय, थाप य 
सूचक – मा.सार का लांडगे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/३५६/१८ द.५/५/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
           मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .95/2/2017-18 अ वये वकास ािधकरण ह तील पेठ 

.३२ येथ े वायू दूषण िनयं ण यंञणेसह गॅसवर आधा रत आधुिनक शवदा हनी सह मशानभुमी 
वकसीत करणेकामी मे. बी. के. खोस े िन.र. .4,62,00,483/- (अ र  र कम पये चार कोट  बास  लाख 

चारशे याऐंशी फ ) पे ा 3.75% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ च ेएस.एस.आर. दरानुसार 

ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.66% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .4,79,33,001/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २६५२      वषय मांक - ३ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/   
      २३७/२०१८ द.०२/५/२०१८ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (०१ ते ०६) मधील 
कामाचे ि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 
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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 - २६५३      वषय मांक - ४ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- मु य लखेा प र ण 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/८९/२०१८ द.०३/५/२०१८ 

 मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
      महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०९/०४/२०१८  ते द.१५/०४/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/८९/२०१८ द.०३/०५/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २६५४      वषय मांक - ५ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- मा हती व तं ान 
सूचक – मा. वलास मे डगेर                      अनुमोदक – मा. वकास डोळस          
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/६/का व/१७२/२०१८ द.०७/५/२०१८ 

      वषय – NIC यांचेकड ल ई-िन वदा संगणक णालीचा वापर पंपर  िचंचवड   

              महानगरपािलकेम ये करणेबाबत... 
वषय मांक ५ चा वचार द.३०/०५/२०१८  चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक - २६५५      वषय मांक - ६ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. ा खानोलकर          अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१३३०/२०१८ द.०८/५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
          मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३१/२/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ क रता भाग 

.४४ आ ण ४५ म ये जु या पाईपलाईन बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायझेस 

िन वदा र कम .३०,८१,२०४/- (अ र  र. . तीस लाख ए याऐंशी हजर दोनश ेचार फ ) पे ा २०.२२% 

कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,५८,१८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
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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 - २६५६      वषय मांक - ७ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ– मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/८८/२०१८ द.०३/५/२०१८ 

 मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
      महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०२/०४/२०१८  त े द.०८/०४/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/८८/२०१८ द.०३/०५/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २६५७      वषय मांक - ८ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- लेखा  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/१३८/२०१८ द.०८/५/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
           मा.सह यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पी.एम.पी.एम.एल./मुले वअ/५०१ 
द.०४/०५/२०१८ अ वये सन २०१८-१९ ची अंदाजीत संचलनतूट र. .२०३.९० कोट  ृह त ध न ४०% 
नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचा संचलन तूट चा ह सा ८१.५६ कोट  व व वध कारच ेपासेस या अनुदाना 
पोट  सन २०१८-१९ साठ  मागणी र. .२३.५० कोट  राह ल अस ेनमूद केले असून  माहे म े२०१८  पयत 

अनु म े ितमहा र. .६.८० कोट  दरमहा संचलनतूट अ ीम व पात ावी तसेच दरमहा सवलतीच े

पासेस पोट  र. .१.९६ कोट  असे एकूण र. .८.७६ कोट , अ ीम व पात ावी अशी वनंती केली आहे.  

पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर 
र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. .एकश ेचौस  कोट  छप न लाख) फ  तरतूद करणेत आली असून याम ये 

संचलनतूट ८१.५६ कोट  व वध कारच ेपासेस र. .२३ कोट  व बसेस खरेद  र. .६० कोट  असा अपे त 

खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून मे २०१८ ची र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व 

सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. . सात कोट  प नास लाख) 

फ  या माण ेमाहे मे २०१८  अखेर ०१ म ह याची अ ीम व पात अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------   
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ठराव मांक - २६५८      वषय मांक - ९ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- थाप य 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वलास मे डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक . था/शअ/तां/४/९२/२०१८ द.०९/५/२०१८ 

      वषय – महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांना र ता खोदाई करणेस परवानगी  
              देणेबाबत... 

वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २६५९      वषय मांक - १० 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- वाय.सी.एम.एच.  
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/२७४/२०१८  
      द.१०/०५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात 
वचा व गु रोग त  हे पद सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा 

वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवरा या मुलाखती घेणेत आ या आहेत. याम ये 
पा  डॉ. निचकेत मधुकर पळसकर यांची उ  आदेशाचे तारखेपासून सहा म हने कालावधीसाठ  
ता पुर या/ हंगामी व पात र. .६०,०००/- .म हना एक त मानधनावर नेमणुक देणेत आली 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६६०      वषय मांक - ११ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- वाय.सी.एम.एच.  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर          अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/२७५/२०१८  
      द.९/०५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ता पुर या/हंगामी   व पात नेमले या लॅब  

टे निशयन यांचे मानधनातील तफावत दुर/वाढ   खाली नमुद केलेले तीन लॅब टे नशनय यां या 
मानधनात अनुभवानुसार खालील माणे दु ती/वाढ क न सुधार त मानधन अदा करणेस 

मा यता  देणेत येत आहे.  
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अ.  

मानधनात वाढ/दु ती 
करावयाचे  लॅब टे निशयन 

यांची नावे 

९/०१/१४ चे 
नेमणुक 

आदेशात नमुद 

 केलेला अनुभव 

९/१/१४ चे 
आदेशा नुसार 

  दलेले  

मानधन 

र.  

जा हरातीनुसार 
द.०२/०१/१४ 

रोजी सादर केलेला 
अज व अनुभव 
नुसार धरावयाचे 
अिधकृत ा  

अनुभव  

अिधकृत ा  
अनुभवानुसार 
द.०९/०१/१४ 
पासून ते 

द.०८/०२/१५ 
अ ेर ावयाचे 
मानधन र.  

मा.आयु  सो यांचे 
द.०९/०२/२०१५ चे 

आदेशानुसार अिधकृत 
ा  अनुभवानुसार 

द.०९/०२/१५  पासून 
ते आज अखेर ावयाचे 

मानधन र. . 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ ीम.मयुर  बाबु भालेराव ४ वष १३०००/- ५ वष ८ म हने १५०००/- १७०००/- 
२ ीम. योती कशोर कांबळे ४ वष १३०००/- ५ वष ४ म हने १५०००/- १७०००/- 
३ ीम. मता शरद पंपरे ३ वष १००००/- ५ वष ३ म हने १५०००/- १७०००/- 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २६६१      वषय मांक - १२ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- क े य कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वलास मे डगेर  

संदभ– मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/२०७/२०१८  
      द.०५/५/२०१८ 

      वषय – क े य कायालया या काय े ातील घरोघरचा कचरा गोळा संकलन करणे 

              व वाहतुक करणे कामासाठ  वाढ व २ क वाहने उपल ध क न देणेबाबत  

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २६६२      वषय मांक - १३ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- ई े य कायालय  
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक . ीभैवा/५/का व/२८/२०१८ द.९/०५/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
      इ े ीय कायालया माफत ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, कर ता  कोटेशन नोट स 
.1 जा. .भैसावा/का व/0८/२०१८, द.12/03/2018 अ वये िस द क न तावा सोबतचे प  अ 

नुसार दरप क माग वले असता 3 पुरवठा धारकांकडुन कोटेशन ा  झाले असून अ र व  बुक 
डलस, गणेश पुरम अपाटमट समोर, सासवड यांनी 25%  सुट दली आहे. ी भैरवनाथ सावजिनक 

वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  वाचनालयाक रता 298 पैक  158 पु तकांचा अ र व  
बुक डलस, गणेश पुरम अपाटमट समोर, सासवड यांनी पुरवठा केला असुन इकड ल आदेश . 
ीभैसावा/05/का व/18/2018  द.26/03/2018 अ वये र. .25,274/- अदा कर यात आला आहे. तर  

अ र व  बुक डलस, गणेश पुरम अपाटमट समोर, सासवड यांचेकडून ा  झाले या लघु म 
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दरा माणे ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता 158 पु तकां या छा पल कमतीवर 
25%  सुट देवून र. .25,274/- (अ र  र. .पंचवीस हजार दोनशे चौ-याह र फ ) ची पु तके खरेद  
केले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २६६३      वषय मांक - १४ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- पयावरण अिभयां क   
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता (पयावरण) यांचे जावक .पअक/१/का व/१२९/२०१८  
      द.११/०५/२०१८ 

 मा. सह शहर अिभयंता (पयावरण) यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV18/1-2017-18 अ वये मैलाशु द करण क  व 
पंपीग टेशन म ये आव यक मतेचे हाई ट बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी 
मे. लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन यांचेकडुन िन.र. .११,९६,६६१/- (अ र  र. .अकरा लाख 
शहा णव हजार सहाशे एकस  फ ) पे ा -१२.९०% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. 
िन वदा वकृती यो य दरापे ा -१८.६१% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने 
र. .१०,४२,२९२/- पयत काम क न घेणेकामी यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश 
दे यात आले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २६६४      वषय मांक - १५ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- ह े य कायालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे          अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ह ेका/आरो य/का व/१२३/१८ द.९/०५/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या ह भाग आरो य िन.नो. .1/2017-18  अ वये 
ह े ीय काय े ातील संपूण प रसरात औ णक धुर करण कामकाज कर यासाठ  आव यक 4 

डझेल र ा टे पो (वाहनचालकासह) भाडयाने घेणेबाबतिन वदा िस द केले असता ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे. ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था िन.र. .9,06,620/- (अ र  र. .नऊ लाख 
सहा हजार सहाशे वीस फ ) -1.50% कमी दराने या ठेकेदारास करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २६६५      वषय मांक - १६ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा. वलास म डगेर                  अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/१/का व/३२७/२०१८  
      द.११/०५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत   व वध 
क याणकार  योजना राब वणेत येतात. या योजनांची व ती पातळ वर भावीपणे अंमलबजावणी 
होणेसाठ , MSW अहता ा  ११ समुह संघटकांची ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीसाठ  
मानधन त वावर नेमणूक करणेत आली आहे. यापैक  ५ समुहसंघटकांची ता पुर या व पात 
केलेली नेमणूक ची मुदत दनांक ९/४/२०१८ रोजी संपत अस याने आदेशाचे तारखेपासुन अथवा 

य  जू तारखेपासून ६ म हने कालावधीसाठ  तावात नमूद केले या ५ समुहसंघटकांना मुदत 
वाढ देणसे व यांना येक  र. .१५,०००/- + वाहतूक भ ा र. .१,३००/- असे एकूण 
र. .१६,३००/- मािसक एकवट मानधन देणेस तसेच याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २६६६      वषय मांक - १७ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- भूिम जंदगी  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/ ेसर-८/८७/२०१८ द.११/०५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 
क याणकार  योजने अंतगत अपंगां या सवागीण वकासासाठ  व वध कार या क याणकार  
योजना राब व यात येतात. ‘झेप पुनवसन क ’ िचंचवड ह मितमंद व गितमंद मुलांसाठ  िश ण, 
िश ण व व वध कार या थेरपी देणार  सामा जक सं था असुन या सं थेने दनांक 

०२/०२/२०१८ या प ा वये कै.अंकुश बो-हाडे व ालय से.२४ ािधकरण िनगड  ह इमारत 
वापरासाठ  वनामु य िमळणेकामी मागणी केली आहे. तर  या सं थेने मागणी केलेली जागा भुिम 
जंदगी वभागाने तावात नमुद मु े करारना यात नमुद क न झेप या सं थलेा ३ वष 
कालावधीसाठ  वापर करणेकामी नाममा  भा याने देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत य़ेत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल े
 
ठराव मांक - २६६७      वषय मांक - १८ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- दूरसंचार वभाग   
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.अित र  आयु  यांचे जावक .दूरसंचार/०१/५०/२०१८ द.१५/०५/२०१८ 

 मा. अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      व र  अिधकार , वभाग मुख, अिभयंते व व वध कायालये यांस कायालयीन 
कामकाजासाठ  3G/4G ड गल सु वधा पुर वणेसाठ  िन वदा मागवून म.ेआय डया कंपनीस तीन 
वषाकर ता कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. सदर कामाची िन वदा या अंितम होणेसाठ  
अंदाजे तीन म ह यांचा कालावधी लागणार अस याने द. १९/०५/२०१८ ते १८/०८/२०१८ या 
तीन म ह यासाठ  कंवा ३ म ह यांचा आत िन वदा अंितम झा यास या तारखे पय़त सदर 
कामास मुदवाढ देणेस व येणा-या अंदाजे र. .६,४५,०००/- पयतचे खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक - २६६८      वषय मांक - १९ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- लेखा वभाग  
सूचक – मा. वलास म डगेर                      अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/५७८१/२०१८ द.१५/०५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

          कायकार  अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१५/०५/२०१८ चे तावा वये सन २०१८-१९ 
या अंदाजप कातील ब े य कायालय थाप य वभागा या वशेष योजना येथील थम 
ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस याने सदर लेखािशषा वर ल 

संभा य होणारा खच वचारात घेता  र. .५०,००,०००/- वभागाअंतगत वग करण करणेकामी 
कायकार  अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१५/०५/२०१८ चे तावा वये सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कातील ब े य कायालय थाप य वभागा या वशेष योजना येथील थम ाधा याने 
करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस याने  सदर लेखािशषावर ल संभा य 

होणारा खच वचारात घेता र. .५०,००,०००/- वभागाअंतगत वग करण करणेबाबत ता वत 
केलेली आहे. वग करणाचा तपशील पुढ ल माणे. 
 

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव  

पानां
क 

अ.
. 

लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद  

१. वकास िधकरणा ह तील 
पेठ .३२ येथे वायू दुषण 
िनयं ण यं णेसह गॅसवर 
आधा रत आधुिनक शव 

४८९ १ मशानभूमी २,००,००,००० ० ३०,००,००० 
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दा हनीसह मशानभूमी 
वकसीत करणे 

२. रावेत सव नं.७५ ते भ डवे 
बाग पयतचा (२बी आर ट  
एस फडर ट) १८ मी ं द 
र ता वकिसत करणे. 

१८ ७ वशेष 
योजना 

१४,००,००,००० ० २०,००,००० 

३. . .१६ ह लगत देहूरोड 
कॉ टोनमट बोड ह तील 
िशतळानगर येथील 
मशानभूमी म े व ुत/ 
डझधेल/ गॅस दा हनी 
बस वणे व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

४९ ६५ वशेष 
योजना 

० ५०,००,००० ० 

 एकूण     ५०,००,००० ५०,००,००० 
 

तर  वर ल माणे कायकार  अिभयंता थाप य वभाग यांनी ता वत केलेनुसार 
र. .५०,००,०००/- वग करण करणेबाबत मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत य़ेत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.   

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

ठराव मांक - २६६९      वषय मांक - २० 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- वाय.सी.एम.एच.  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.अित र  आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/३०५/१८ द.१६/०५/२०१८ 

 मा. अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात 
व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात िस द क न ा  
उमेदवारांचे घे यात आले या मुलाखतीम ये खालील उमेदवार पा  झालेले आहेत.  
 

अ. . उमेदवारांचे नाव पदनाम जात व वग .म हना मानधन 
र. . 

१ घाडगे िनता करराव मेड कल ऑफ सर बीट ओ एस.सी ५५०००/ 

२ डॉ. पटेल वाती वणचं ा मेड कल ऑफ सर बीट ओ खुला ५५०००/ 

३ डॉ. कुलकण  त मयी वलास मेड कल ऑफ सर बीट ओ खुला ६००००/- 
४ डॉ. सदाकाळ योती उ म वै कय अिधकार  आयसीयु खुला ४५०००/- 
५ डॉ. देसले अतुल वलास वै कय अिधकार  आयसीयु खुला ४५०००/- 
६ डॉ. अ हरे घन याम काश वै कय अिधकार  आयसीयु एस.सी ४५०००/- 
७ डॉ. वायकोळे पंकज वजयकुमार सजन खुला ६००००/- 
८ डॉ. प हाळे िश रषकुमार हाद सजन खुला ६००००/- 
९ डॉ. कवडे भाऊसाहेब रमेश इंटेनिस ह ट खुला ६००००/- 
१० डॉ. कंुजीर नाना गोकूळ इंटेनिस ह ट खुला ६००००/- 
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११ डॉ. प हाळे भुप  हाद आथ . खुला ६००००/- 
१२ डॉ. दपाली राहुल गायकवाड उरो रोग त  खुला ६००००/- 

 

       वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर सहा म हनेकर ता नेमणुक 

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

---------- 
ठराव मांक - २६७०      वषय मांक - २१ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- अ े य, पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ ेका/पापु/८/का व/१९/२०१८ द.१५/०५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      अ भागांतगत उंच पा या या टा याव न पाणी पुरवठा य सथापन करणेकर ता मजुर 
कमचार  पुर वणे(२०१६-१७) या कामाचे सुधा रत खचास व मुदतवाढ िन वदा मांक 
१७/४/२०१६-१७ चे मजुर पुर वणेचे काम म.ेबापदेव महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत यांना ७.६ ट के कमी या दराने देणेत आलेले आहे. स थतीत “अ” े य कायालय 
पाणीपुरवठा वभागामाफत िन वदा . अ वये मजुर पुर वणे बाबत िन वदा काढणेत आलेली आहे 
व ती उघडणेत आलेली आहे. सदर कामासाठ  ा  दर, बोनस व सेवाकर बाबत विभ न मत 
अस याने सदरची िन वदा वकृतीची या ल  झालेली अस याने सदरचे कामाची िन वदा 
वकृतीस वलंब होणार आहे. पाणीपुरवठा अ याव यक सेवेचा भाग असुन दैनं दन पाणी 

पुरवठया या हॉ ह चालु बंद करणेसाठ  िन वदा मांक १७/४/२०१६-१७ चे काम सुधा रत करावे 
लागणार आहे. सदर कामास र. .३४,५०,०००/- (अ र  र कम पये चौतीस लाख प नास हजार 
फ ) इतक  शास कय मा यता घेणेत आलेली आहे. यामुळे सदर िन वदा मांक १७/४/२०१६-
१७ चे काम सुधा रत करावे लागणार आहे. िन वदा मांक १७/४/२०१६-१७ या एकुण सुधा रत 
खच र. .३१,७६,७३८/- (वाढ व खच र. .१०,५८,४०५/- ला मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे 
आव यक आहे. यामुळे “अ” े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा .१७/४/२०१६-
१७ या एकुण सुधा रत खच र. .३१,७६,७३८/- (वाढ व खच र. .१०,५८,४०५/-) ला मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २६७१      वषय मांक - २२ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- फ े य, पाणी पुरवठा 
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/पापु/१/का व/२८०/२०१८ द.१६/०५/२०१८ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      कृ णानगर संप व पंप हाऊस व इतर ठक ठकाणी हॉ ह ऑपरेशनक रता मजुर कमचार  
पुर वणे(२०१६-१७) या कामाचे सुधा रत खचास मा यता व मुदतवाढ िन वदा मांक 
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१७/८/२०१६-१७ चे मजुर पुर वणेचे काम म.ेसिमप स ह सेस यांना ७.५९ ट के कमी या दराने 
देणेत आलेले आहे. स थतीत फ े य कायालय पाणीपुरवठा वभागामाफत िन वदा 
.२६/२/२०१७-१८ अ वये मजुर पुर वणे बाबत िन वदा काढणेत आलेली आहे व प हला िलफाफा 

उघडणेत आलेला आहे. सदर कामासाठ  िन वदा वकृतीची या ल  झालेली अस याने 
सदरचे कामाची िन वदा वकृतीस वलंब होणार आहे. पाणीपुरवठा अ याव यक सेवेचा भाग 
असुन दैनं दन पाणी पुरवठया या हॉ ह चालु बंद करणेसाठ  िन वदा मांक १७/८/२०१६-१७ चे 
काम सुधा रत अंदाजप क क न या र कमेस व कामास मुदत वाढ यावी लागणार आहे. सन 
२०१७-१८ चे अंदाजप कात असले या न वन मजुर पुरवठा करणे या कामासाठ  र. .२६,००,०००/- 
(अ र  र कम पये स वीस लाख फ  ) इतक  शास कय मा यता घेणेत आलेली आहे. या 
कामासाठ  तरतुद उपल ध नस याने नवीन िन वदा कामाची कायवाह  चालु असले या कामातील 
तरतुद मधुन तरतुद वग क न सुधा रत अंदाजप क व मुदत वाढ सह मा यता िमळावी. यामुळे 
सदर िन वदा मांक १७/८/२०१६-१७ चे काम सुधा रत करावे लागणार आहे. िन वदा मांक 
१७/८/२०१६-१७ या एकुण सुधा रत खच र. .१६,७८,९९९/-(वाढ व खच र. .६,९८,७९६/- ध न) 
या र कमेस मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. यामुळे फ े य कायालय 
पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा .१७/८/२०१६-१७ या एकुण सुधा रत खच र कम पये 
र. .१६,७८,९९९/- (वाढ व खच र. .६,९८,७९६/-ध न) या रकमेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २६७२      वषय मांक - २३ 
दनांक – १६/०५/२०१८     

सूचक – मा.राज  गावडे           अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ -  मा.राज  गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव   
        कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमती ह  मुंबई सावजिनक व त यव था 
अिधिनयम, १९५० (सन १९५० या मुंबई अिधिनयम .२९) अ वये पुणे वभाग, पुणे येथील 
सावजिनक व त यव था न दणी कायालयात न दणीकृत सं था असून या सिमती माफत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या े ात ािधकरण िनगड  येथे कै.मा.ना. यशवंतरावजी च हाण यांचे 
भ य मारक, गोर ग रब-अनाथ व अपंगासाठ  अ यािसका (व तीगृह) सां कृितक भवन, ंथालय 
व वाचनालय, यायामशाळा, आयुव दक उपचार क  इ. बांधणेचे िनयोजन असुन सदरचे बांधकाम 
चालु आहे. सदर बांधकामा कर ता र. .५ कोट  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देणगी 
देणेबाबत कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमतीने वनंती केली आहे. व.यशवंतरावजी 
च हाण यांनी पंपर  िचंचवडसह संपुण महाराष भर राब वले या औ ोिगक धोरणांमुळेच पंपर  
िचंचवडसह संपुण महारा भर छोटे-मोठे उ ोगधंदे सु  होऊन अ पावधीतच पंपर  िचंचवडसह 
प रसरातील गावांचे पांतर मो या औ ािगक वसाहतींम ये झाले. यां यामुळेच ह  नगर  रा ीयच 
न हेतर आंतररा ीय तारावरती नावा पास आली वा.यशवंतरावजी च हाण यांनी राब वले या 
औ ोिगक आ ण सहकार धोरणांमुळेच लाखो हातांना रोजगार िमळाला. छो या-मो या उ ोगांना 
चालना िमळाली, यापा-यांना यापार िमळाला. यांचे हेच ऋण फेड याचे औिच य िमळावे तसेच 
यां या कायाची ेरणा व फूित भावी पढ तील युवकांना िमळावी हणून यांच े पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलका काय े ात मारक असणे गरजेचे आहे. हणूनच कै.मा.ना. यशवंतराव च हाण 
यांचे महापािलका े ात भ य मारक उभे रहावे याक रता महापािलकेमाफत 
कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमतीस र. .५ कोट  देणगी व पात दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत य़ेत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

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

 
ठराव मांक - २६७३      वषय मांक - २४ 
दनांक – १६/०५/२०१८     

सूचक – मा. वलास मे डगेर                अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ -  मा. वलास मे डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने जनसंपक वभाग, डा व सां कृितक वभाग 
व अ य वभागाकडून महापािलकेचे होणारे व वध काय म व भिुमपुजन, उ दघाटन इ. असे 
व वध काय मासाठ  फोर कलर म ये िनमं ण प का छापले जातात तसेच मृितिच ह दले 
जात,े तर  याचा खुप मो या माणात अनाव यक खच होतो असे िनदशनास आले आहे. या पुढे 
फोर कलर म ये िनमं ण प का ह  कायम व पी छापणे बंद क न कॉ युटर ारे िनमं ण 
प का बनवून याची झेरॉ स ती बनवुन ती वाट यात यावी, क य मं ी महोदयांचे उप थतीत 
काय म अस यास अपवादा मक बाब हणून फोर कलर िनमं ण प का बन वणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २६७४      वषय मांक - २५ 
दनांक – १६/०५/२०१८     वभाग- अ े य, थाप य  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.अित र  आयु  यांचे जावक .अ ेका/ था/का व/५७६/१८ द.१५/०५/२०१८ 

 मा. अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      पंपर  भाजीमंडई येथील इमारतीमधील जुने रा  िनवारा क  वाढ वणे व देखभाल दु ती 
करणे या कामासाठ  वा तु वशारद (Architect) नेमणेकामी द नदयाळ अं योदय य़ोजना – रा ीय 
नागर क उप ज वका अिभयान या क  शासन पुर कृत नागर  बेघरांना िनवारा या घटकांतगत 
पंपर  िचंचवड मनपा या भाग .१९ पंपर  कॅ प, वा ण य व भाजी मंडई इमारतीमधील जुने 
रा  िनवारा क  वाढ वणे दु ती करणे ता वत आहे सदर कामाचा DPR व तृत क प 
अहवालास मनपा सभा ठराव .७२ द. १९/८/२०१७ अ वये मा यता देणेत आली आहे. सदरचे 
िनयो जत कामासाठ  व या अनुषंगाने थाप य वषयक व व ुत वषयक कामे करणे या 
कामाचे िनयोजन/संक प िच े, क प आराखडे, बांधकाम परवानगी, पुवगनप क िन वदा इ. 
तयार करणे क रता त  व तु वशारद(Architect) ची नेमणूक करणे आव यक आहे. मनपा 
पॅनलवर ल मे.एस.के.असोिसएटस तफ भागीदार ी. दयानंद िशंदे यांनी सदर कामाचा DPR 
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( व तृत क प अहवाल) तयार केला आहे तसेच यांना अशा कार या कामाचा अनुभव आहे 
तसेच ते मनपा या चिलत दरानुसार वषयां कत काम करणेस तयार आहेत. तर  म.े एस.के 
असोिसएटस तफ भागीदार ी.दयानंद िशंदे यांचे क प कामाचा पुवानुभव व कौश य ल ात 
घेता पंपर  भाजी मंडई इमारतीमधील जुने रा  िनवारा क  वाढ वणे व देखभाल दु ती करणे 
या क पासाठ  यांची वा तु वशारद (Architect)  हणून नेमणेकामी तसेच यांचा सदर 
कार या कामाक रता असलेला अनुभव ल ात घेता यांची तुत क पासाठ  म.े 

एस.के.असोिसएटस तफ भागीदार ी. दयानंद िशंदे यांना मनपाचे चिलत दरा माणे 
वा तु वशारद (Architect) हणून िन वदा र कम पये ५० लाखा या २% फ  अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.         

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

 
ठराव मांक - २६७५     वषय मांक - २६ 
दनांक – १६/०५/२०१८    वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा. वलास म डगेर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.अित र  आयु  यांचे जावक .ना वयो/४/का व/१०१/१८ द.१६/०५/२०१८ 

 मा. अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

         क  सरकार या सामा जक याय व सहकार ता मं ालया या सहयोगाने व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या संयु  व माने पंपर  िचंचवड शहरातील द यांग य ंना कृ म अवयव व 
सहा यभूत साधनां या मोफत वाटप काय माचे आयोजनाकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेकामी क  सरकार या सामा जक याय व सहकार ता मं ालया या सहयोगाने व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या संयु  व माने पंपर  िचंचवड शहरातील द यांग य ंना कृ म अवयव व 
सहा यभूत साधनांचे मोफत वाटप तसेच रा ीयकृत बँकाँ या वतीने मु ा लोन बाबत मा हती व 
अज वाटप करणेत येणार आहे. सदरचा काय म साई उ ान, आकुड  या ठकाणी द.  
25.5.2018 रोजी सकाळ  11.00 ते 4.00 या वेळेत संप न होणार आहे. द. 15.5.2018 रोजी 
स मा. खासदार ी. अमर साबळे यां या समवेत आयु  दालनात झाले या बैठक त या 
काय माचे िनयोजन ठर व यात आले आहे. यानुसार या काय माला क य अथ रा यमं ी, 
तसेच स मा. खासदार अमर साबळे, बँकांचे ितिनधी व यांना मोफत सा ह य वाटप करणेत 
येणार आहे असे द यांग लाभाथ  उप थत रहाणार आहेत. या काय मा या िनयोजनासाठ  तसेच 
उप थत सवाना भोजन देणे व इतर अनुषंगीक खच यासाठ  अंदाजे र. .4,50,000/- (अ र  
र. .चार लाख प नास हजार फ ) इतका खच  अपे त आहे. तर  सदर या अंदाजे खचास कंवा 

य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.         

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/३/का व/६९३/२०१८ 

दनांक - १७/०५/२०१८    
  
                      

                                                          
                                                                        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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               ( .झोिनपु/ था/िन/का व/२३७/२०१८ द. ०२/०५/२०१८ वषय .३ चे लगत) 
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