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

कायप का मांक – २७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–१९/०९/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार,       
दनांक १९/०९/२०१७ रोजी दुपार  २.०० 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.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.राजू िमसाळ 
१३) मा.अिमत राज  गावडे 
१४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
          यािशवाय मा.अ युत हांगे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.लांडे-मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु ,मा.तुपे,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर, 
मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत,मा.खोराटे,मा.राऊत,मा.बहुरे,मा.दांगट-सहा यक आयु , मा.साळंुके-मु य 
उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क ,मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), 
मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार ,मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.थोरात, 
मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे, 
मा.गायकवाड,मा.मोरे,मा.घुबे-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.लावंड-कायदा 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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( पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून करआकारणी व करसंकलन वभागा या वतीने शहरांतील 

गृहरचना सं थांम ये आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना राब वली जाणार आहे. 
मा. थायी सिमतीपुढे याचे सादर करण कर यात आले. तसेच क  शासना या व छ भारत 
अिभयानाअंतगत सन २०१७-१८ क रता चार हजार गुणांची पधा देशपातळ वर होणार आहे. यासाठ  
क  शासनाचे एक पथक जानेवार  २०१८ म ये महापािलकेस भेट देणार आहे. या ीने या पधची 
परेषा प  कर यासाठ  मा. थायी सिमतीपुढे याचे सादर करण कर यात आले.) 

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

घेणेत आले –  
 
वषय मांक ४८) JNNURM,AMRUT,Swaccha Bharat आ ण Smart City अिभयान अंतगत 

Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे 
कामकाजासाठ  िन वदा .१४/२०१६-१७ चे अनुषंगाने मे. िसल र क ए ड 
इ ा चर सो युश स िल. यांची नेमणूक करणेबाबत... 

 वषय मांक ४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ, ब, क, ड व फ े ीय कायालया या 
काय े ातील र ते/गटस यांची खाजगीकरणा ारे कमान वेतन दराने कामगार 
उपल ध क न साफसफाई करणेबाबत... 

वषय मांक ५०) शहरातील डुकरे पक़णे, पकडणेत आले या डूकरांचा कायम व पी बंदोब त 
करणे/ व हेवाट लावणेबाबत... 

वषय मांक ५१) घंटागाड  कमचा-यांना दवाळ  सणाक रता ब स/सानु ह अनुदान 
िमळणेबाबत – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 

वषय मांक ५२) मा. थायी सिमती ठ. .८९२ म ये दु ती करणेबाबत – मा.उ म कदळे, 
मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 

वषय मांक ५३) BRTS थाप य वभागा या काय े ामधील थाप य वषयक कामांकर ता 
वा तु वशारद नेमणूक करणेबाबत – मा.उ म कदळे, मा.अिमत गावडे यांचा 

ताव... 
वषय मांक ५४) फ े य कायालया या काय े ामधील व वध थाप य वषयक कामांकर ता 

वा तु वशारद नेमणूक करणेबाबत – मा.कंुदन गायकवाड, मा.अिमत गावडे 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५५) फ े य कायालया या काय े ामधील व वध थाप य वषयक कामांकर ता 
वा तु वशारद नेमणूक करणेबाबत – मा.उ म कदळे, मा.कैलास बारणे यांचा 

ताव... 
----------- 

दनांक ०६/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २५) चा  सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
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ठराव मांक – ९६४      वषय मांक – १ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं०८/का व/५५२/२०१७ द.४/९/२०१७ 
वषय - मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक कागद सा ह य खरेद बाबत... 

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

---------- 
िनणय – वभाग मुखांना मागील सभेम ये लेखी हणणे सादर कर यास सांिगतले होते. तसे काह   

सादर केलेले नाह . तर  पुढ ल सभे या वेळ  लेखी हणणे सादर करावे.   
---------- 

ठराव मांक – ९६५      वषय मांक – २ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/४१४/२०१७ द.७/९/२०१७ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे न याने सु  करणेत आले या G व H े य कायालयातील 
संगणक यं णेकर ता आव यक नेटवक ग साह य खरेद  क न काया वीत करणेकामी िन वदा सुचना 
मांक ०९/२०१७-२०१८ अ वये र. .९.०८,१५३/- ची िन वदा िस द क न िन वदा दर माग व यात 

आले आहेत. यामधील लघु म िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजी, पुणे यांचे नेटवक ग साह य पुरवठा 
क न काया वीत करणेकामी एकुण र. पये ८,७४,८९३/- असे लघु म दर ा  झालेले आहेत. ा  दर 
मा.अित.आयु  सो. व मा.मुलेप यांनी दनांक २४/०८/२०१७ चे तावा वये वकृत केलेले आहेत. 
सबब लघु म िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडुन न याने सु  करणेत आले या G व H 
े य कायालयातील नेटवक ग कामकाजासाठ  आव यक साह य पुरवठा क न काया वीत क न 

देणेकामी येणा-या एकुण र. .८,७४,८९३/- ा  दर अंदाजप क य र कमेचे तुलनेत ३.६६ ट केने कमी 
अस याने याकामी याचेंशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६६      वषय मांक – ३ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१९७/२०१७ द.८/९/२०१७ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .24-2016/17 मधील अ. . 02 अ वये सन 
2016/17 कर ता क े ीय काय े ातील कारंजे व धबधबे यांचे चालन व देखभाल दु ती करणेकामी 
मे. एन. सी. वाय. ए टर ायझेस  िन.र. .9,99,003/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नो  हजार तीन  
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फ ) पे ा 3.47% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९६७      वषय मांक – ४ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२१/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - िशव शाहु संभाजी उ ान या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ९६८      वषय मांक – ५ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२२/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - भ   श  उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९६९      वषय मांक – ६ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२३/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - वर सावरकर उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ९७०      वषय मांक – ७ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२४/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - सप ान व प ालय उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ९७१      वषय मांक – ८ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२५/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - भोसर  सहल क  उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव मांक – ९७२      वषय मांक – ९ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२६/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - सावतामाळ  उ ान  जाधववाड या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ९७३      वषय मांक – १० 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२७/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - Pcntda कड ल नाला चॅनेलायझेशन मोक या जागा या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९७४      वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२८/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- उ ोगनगर उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९७५      वषय मांक – १२ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८२९/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - राज ी शाहु उ ान या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 
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वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९७६      वषय मांक – १३ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३०/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- व.तानाजीराव िशतोळे सरकार उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९७७      वषय मांक – १४ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३१/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - वा. वर सावरकर उ ान गणेश तलावा या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९७८      वषय मांक – १५ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३२/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- वेताळ महाराज उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९७९      वषय मांक – १६ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३३/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- रावेत उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ९८०      वषय मांक – १७ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३४/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- सदगु  द  उ ान या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९८१      वषय मांक – १८ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३५/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- सा व ीबाई फुले,तानाजी गावडे, यायामशाळा, गणेशबाग उ ाना या देखभालीचे कामकाजा  

बाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९८२      वषय मांक – १९ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३६/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- मु ाई उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक १९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९८३      वषय मांक – २० 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३७/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- मनपाची व वध उ ाने देखभाल करणे या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक २०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९८४      वषय मांक – २१ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३८/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय-िस हर गाडन या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 
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वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९८५      वषय मांक – २२ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८३९/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय - िमनाताई ठाकरे जलतरण तलाव नाना नानी उ ाना या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक २२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९८६      वषय मांक – २३ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८४०/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- छ.िशवाजी महाराज उ ान (मधुबन सोसायट ) या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९८७      वषय मांक – २४ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८४१/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय-  िसताराम भागुजी ल ढे उ ान या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक २४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९८८      वषय मांक – २५ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८४२/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय- पुणे मंबई हमर ता  सुशोिभकरण िनगड  ते दापोड या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक २५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ९८९      वषय मांक – २६ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८४३/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय-  मनपाचे िचखली मैलाशु द करण क  उ ान देखभाल वकास व संर ण कामाबाबत या  

देखभालीचे कामकाजाबाबत... 
वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९९०      वषय मांक – २७ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१८४४/२०१७ द.११/९/२०१७ 
वषय-मनपाचे तळवडे पॉिलहाऊस उ ान देखभाल व संर ण या देखभालीचे कामकाजाबाबत... 

वषय मांक २७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- १) व. .४ ते २७ हे मुदतवाढ चे वषय आहेत. मुदतवाढ या वषयांना मा यता दली जाणार 

नाह  असे मा.मु य उ ान अिध क यांना ए ल म ह यातच सांिगतले होते. तर देखील 
मुदतवाढ चे वषय थायी सभेसमोर मा यतेसाठ  आले आहेत. व. .४ ते २७ तहकूब करणेत 
येत आहेत.  
२) मा.मु य उ ान अिध क यांनी यां या कामात कामचुकारपणा केला आहे. हणून  
शासनाने यांना कारणे दाखवा नोट स बजवावी. मा. थायी सिमती या मा यतेिशवाय  
यांनी बल अदायगी केली असेलतर यां यावर काय कारवाई करता येईल, शासनाने ती 

मा हती पुढ ल सभेम ये सादर करावी. तसेच कायदा वभागाने या संदभात मा हती ावी.   
३) डा वभाग व उ ान वभागातील कती िन वदांवर कायवाह  चालू केली याची मा हती 
मागील सभेम ये मािगतली होती. ह  मा हती अ ाप ा  झालेली नाह . याचा चाट पुढ ल 
सभेम ये सादर करावा.  
४) डा वभाग व गाडन वभागाची िन वदा कायवाह  ताबडतोब चालू करावी.  

---------- 
ठराव मांक – ९९१      वषय मांक – २८ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /९/का व/११९०/२०१७ द.११/९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये आर.सी.एच काय मांतगत कायरत अिधकार  व कमचार  
यांना शासन आदेशानुसार व मा.आयु  (कु.क.) व संचालक रा ीय शहर  आरो य अिभयान मुंबई 
यांचेकड ल प रप क .राआसो/आ था/मानधनवाढ(२०१५-१६)/५१९३१-५२३२८/१५ द.७/११/१५  
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अ वये तावात नमूद माणे स थीतीत देत असले या मानधनावर ५ ट के मानधनवाढ दरवष  
माहे जुलै म ये करणेस  व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९९२      वषय मांक – २९ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/२८४/२०१७ द.११/९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
  िमळकतकर थकबाक वर आकारणेत आले या मनपा कर शा तीम ये थकबाक सह 
िमळकतकराची संपुण र कम एक र कमी भरणा करणा-या िमळकतधारकांक रता सवलत/ माफ  
देणेकामीची अभय योजना खालील माणे. 

अ.
. 

थकबाक सह संपूण िमळकतकराची 
र कम भरणेकामी कालावधी 

मनपा कर शा तीम ये देणेची 
माफ /सवलत ट केवार  

१. दनांक १ ऑ टोबर ते  

३१ ऑ टोबर २०१७ अखेर  

भरणा दनांका पयत आकारणेत 
आले या मनपा शा ती रकमेचे ७५ 
ट के 

२. दनांक १ नो हबर ते  

३० नो हबर २०१७ अखेर  

भरणा दनांका पयत आकारणेत 
आले या मनपा शा ती रकमेचे ५० 
ट के 

           उ  नमूद माणे अभय योजना राब वणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –९९३      वषय मांक –३० 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग- करआकारणी व करसंकलन 
सूचक –मा.आशा धायगुडे-शडगे     अनुमोदक –मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/२८५/२०१७ द.११/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -  

क  शासनाने ‘  व  छ भारत अिभयान’ दनांक 02/10/2014 पासून घो षत केले असून 
दनांक 02/10/2014 ते दनांक 02/10/2019 या कालावधीत अिभयान राब व यात येत आहे.  या 
अिभयाना अंतगत शहरे हागणदार  मु  त करणे व घनकचरा  यव  थापना अंतगत शहरे  व  छ करणे 
या दोन मुख बाबींचा समावेश आहे. क  शासना  या ‘  व  छ भारत अिभयान (नागर )’  या धत वर 
दनांक 15/05/2015  या शासन िनणया  वये रा  याम  ये  व  छ महारा   अिभयानची (नागर ) 
अंमलबजावणी सु  आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरात वयंसेवी सं था, सहकार  गृह 
रचना सं था,नाग रक यांचे सहकायाने व छ भारत अिभयान राब व यात येत आहे. व छ भारत 
अिभयानाचा जा तीत जा त सार होऊन नाग रकांचा याम ये समावेश वाढ या या ीने शहरातील  
गृह क पांम ये पयावरण पूरक व व छता वषयक पधा झा यास शहर पयावरण पूरक व व छ 
होणेस मदत होईल, पयायाने कचरा वाहतूक व व हेवाट कर यासाठ  महानगरपािलकेवर व इतर  
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शासक य यं णांवर पडणारा अित र  ताण काह  माणात कमी हो यास मदत होईल. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 140-अ म ये मालम ा कराची र कम आगाऊ भर यास व 
140-ब म ये प र थतीक य या लाभदायक योजनेची अंमलबजावणी करणेक रता करात सूट देणेची 
तरतूद आहे.  ‘आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ’ ब ीस योजना राब वणेकामी खालील माणे 
कायवाह  करणे आव यक आहे.    

 
१. ‘आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ’ ब ीस योजना खालील माणे 02 गटाम ये पधा घेणे. 
 

गट १-१२ ते १०० लॅट/बंगलो/ रो हाऊस 
असलेली सोसायट   

े य कायालयिनहाय १ या माणे ८ े य 
कायालयातून ८ सोसाय यांची िनवड 

गट २-१०० चे पुढ ल लॅट/ बंगलो/रो 
हाऊस असलेली सोसायट    

े य कायालयिनहाय १ या माणे ८ े य 
कायालयातून ८ सोसाय यांची िनवड 

 
२. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधक रता मा. आयु  यांचे मा यतेने पधम ये सहभाग 
घेणेकामीचा अज व तपासणीकामीचे िनकष तयार करणे. 
३. पधम ये भाग घेणा-या आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ने 100% पाणीप ट  व सोसायट  
मधील िमळकतधारकांनी 90% िमळकतकराचा भरणा करणे अिनवाय राह ल.  
४. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधत सहभागी होणेकामी सोसायट /गृह क पांचे े य 
कायालय तरावर अज वका न िन त केले या िनकषांनुसार तपासणी करणेकामी येक े य 
कायालयाक रता 1. दोन मनपा अिधकार  2. एक अशासक य सं थेचा ितिनधी 3. एक प कार,  
यांचा समावेश असलेले तपासणी पथकांची नेमणूक करणे.   
५. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना अंमलबजावणीचे मु य िनकष व गुण 
खालील माणे. 
अ.  मु य िनकष गुणांक 
१. इमारत व इमारतीचे प रसराम ये १००% कचरा वग करण व या  ३० 
२. पाणी संवधन, पाणी पुनच ण, पाणी पुनवापर  २० 
३. सौर उजा क प, एल.ई.ड . द यांचा वापर  १५ 
४. वृ ारोपण आण संवधन, लॅ ड के पंग २० 
५. पयावरण पूरक ना व यपूण उप म १५ 

एकूण १०० 
 

६. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणीम ये ा  झाले या गुणां या आधारे टार रेट ंगनुसार 
सामा य करात दे याचे सवलतीची ट केवार  
अ. . गुण तपशील रेट ंग सामा य करात सवलत 
१. ८६ ते १०० गुण ***** १५% 
२. ७६ ते ८५ गुण **** १०% 
३. ६६ ते ७५ गुण *** ५% 
४. ५१ ते ६५ गुण ** माणप  



 12
 
७.  महापािलके या येक े य कायालयिनहाय गट मांक 1 व गट मांक 2 क रता येक  
एक आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ची िनवड करणे. 
८. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधतील वजे या सोसायट ंमधील िमळकतींना 
महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलती ं यित र  टार रेट ंगनुसार 
सामा य करात सवलत देणे. 
९. तपासणी केले या आिथक वषाचे पुढ ल आिथक वषात दनांक 30 जून अखेर थकबाक सह संपूण 
बलाची एक र कमी र कम भरणा करणा-या िमळकती सवलती या लाभास पा  राहतील. 
१०. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना सन 2017 - 2018 ते 2019 -2020 या 
कालावधीत 3 वष राब व यात येईल. 

तर  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना राबवून िनवड झाले या 
सोसायट ंमधील िमळकतींना महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलतीं 
यित र  टार रेट ंगनुसार सामा य करात सवलत देणेची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर   मु ा 
.६ मधील आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणीम ये ा  झाले या गुणां या आधारे टार 

रेट ंगनुसार सामा य करात दे याचे सवलतीची ट केवार  खालील माणे िन त क न या माणे 
कायवाह  करणेस मा यता देणेस  

 
अ. . गुण तपशील रेट ंग सामा य करात 

सवलत 
१. ८६ ते १०० गुण ***** २५% 
२. ७६ ते ८५ गुण **** १५% 
३. ६६ ते ७५ गुण *** १०% 
४. ५१ ते ६५ गुण ** ५% 

या माणे कायवाह  कर याक रता मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा.  

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

ठराव मांक – ९९४      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/८२९/१७ द.०८/०९/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय ह त व ठलनगर पुनवसन 
क पातील दोन इमारतीचे प रसराची व या इमारती मधील  २२४ लॅटचे  साफसफाईबाबत.. कोटेशन 

र. .:-१,३०,०००/- सा ह याचा पुरवठा तातड ने ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था  यांनी ३ 
दवसासाठ  र. .१,३०,०००/- म ये साफसफाई करणेस इ छुक आहे. हा दर सव करासह इतर कमी  
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दर अस याने तो वकृत करणेत आलेला आहे. मा.आयु  साहेब यांनी द.२१/०७/२०१७ रोजीचे 
तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांचेकडून 

कोटेशन मंजूर दराने र. .१,३०,०००/- पयत काम क न घे यात आले असून याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९९५      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय व ुत 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/६०५/२०१७ द.१२/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
  मे.ओमेगा इले हेटस, पुणे यांस द.०१-०९-२०१७ ते द.३१-०८-२०१८ या कालावधीम ये भोसर  
येथील कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृहामधील उ ाहक . १ व २ चे वाष क प तीने देखभाल व दु ती 
करणे कर ता (AMC) थेटप तीने पंरतु रतसर करारनामा क न करणेकामी आगाऊ र. .१,९४,७००/- 
(जी.एस.ट .सह) (अ र  र. .एक लाख चौ-या नव हजार सातशे फ ) अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९९६      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पअक/१/का व/६०३/२०१७ द.८/९/२०१७ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .Env/०५/२०१६-१७ मधील मोशी कचरा डेपो येथे 
दररोज येणा-या कच-यावर बायोलॉजीकल ओडरकं ोलर या करणे क रता दुग धीनाशक पुरवणे व 
फवारणेकामी मे.जी केिमकल व स िन वदा िन.र. .२४,९५,५१५/- (अ र  र. .चौवीस लाख 
पं या नव हजार पाचशे पंधरा फ ) पे ा -३.२०% कमी (सुधा रत दरपृ थ:करणा ारे) या दराने क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९९७      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय व ुत 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/५९९/२०१७ द.११/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

कै.अंकुशराव लांडगे े ागृह येथुन व वध वकास क पांचे ई-भुिमपुजन व उ ाटन मा.देव  
फडणवीस, मु यमं ी, महारा  रा य यांचे ह ते करणे या काय मासाठ  करणेत आले या व ुत 
वषयक कामे, पकर, माईक, एल.ई.ड . न व जनरेटर यव था करणे याकामी वापरात आले या  
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बाबींचे अंदाजप क तयार केले असता यानुसार र. .१,९९,६५७/- इतका खच झाला आहे. सदर काम 
मे. मुत  मंडप पकर अ ड इ क स, िनगड  यांजकडुन स याचे चाल/ुपुण िन वदा वकृत दराने 
(िन. .३/३२-१६/१७, ०.९% कमी) करारनामा न करता थेट प तीने क न घेणेकामी व याकामी 
झाले या खचाची अदायगी मे. मुत  मंडप पकर अ ड इले क स, िनगड  यास र कम पये 
१,९७,८६०/- (अ र  र. .एक लाख स या नव हजार आठशे साठ फ ) करारनामा न करता अदा 
करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९९८      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ/ था/का व/२/१५०३/२०१७ द.११/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

भाग .३ मधील वकास आराख यातील व वध ड.पी र ते तसेच सन २०१७-१८ या 
अंदाजप कात समावेश केले या ड.पी. र यांचा िनयोजनब  वकास करणेसाठ  स लागार नेम यास  

मा.आयु  यांनी द.०८/०९/२०१७ या मंजूर तावानुसार मा यता दलेली आहे. महानगरपािलके या 
वकास आराख यानुसार ड.पी. र यामधील व वध सेवा वा ह या यांत म ये ामु याने पाणीपुरवठा, 
जलिन:सारण, व ुत, दुरसंचार,  म.रा. व. व.कं. यांचेसह महानगरपािलके या सव आव यक वभागांचे 

एक त िनयो जत मागणीनुसार ड.पी. र ता वकसीत करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे 
पुवगणप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे, इ. िन वदा पुव (Pre Tender 

Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या उपरो  संबंिधत अशा व वध क पांसाठ  स लागार मे. वकास इं डया कं सलट ंग 
ा.िल. पुणे यांची स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली कामे गतीपथावर आहेत. या बाबींचा 
वचार करता उपरो  वषयकामी भाग .३ मधील वकासकामांसाठ  मे. वकास इं डया कं सलट ंग 
ा.िल पुणे यांची स लागार हणून नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre 

Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा कंमती या (Pre Tender 

Activity) ०.७५%व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  १.००% फ  अिधक सेवाकर (Service Tax) 
इ. या माणे देय िन त क न वषयां कत कामासाठ  मे. वकास इं डया कं सलट ंग ा.िल पुणे यांची 
नेमणकु करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९९९      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१४३/२०१७ द.१३/०९/२०१७ 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२१.०८.२०१७ ते द.२७.०८.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी  
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.मुलेप/६/का व/१४३/२०१७ द.१३.०९.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०००      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/७३/२०१७ द.११/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६८/०१/२०१६-१७ मधील काम .१  अ वये, 

. .२० िचंचवडे नगर शाहू उ ानात िशवसृ ी वकिसत करणेकामी मे.पी.एन.नागणे िनवीदा 
र. .१,७५,०७,७६७/-  (अ र  एक कोट , पं चाह र लाख, सात हजार, सातशे सदुस  फ ) पे ा  
११.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,५४,९४,३७४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००१      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव- 
 २) मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५० दनांक ०८/०९/२०१७  

   नुसार,   
िचंचवड मधील वा हेकरवाड  यायामशाळा दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क त वावर व मनपा 

िनयमानुसार तीन वष कालावधीक रता गु देवनगर िम मंडळ, आकुड  या मंडळास चाल व यास 
दे यात यावी. गु देवनगर िम  मंडळ, आकुड  या मंडळाचा र ज टर नंबर महा १४९९/१३ हा आहे. 
गु देवनगर िम  मंडळाचे काम अितशय चांग या प दतीचे आहे. तर  सदरची यायामशाळा 
गु देवनगर िम  मंडळ, आकुड  यांना सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १००२      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव- 
  २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव माकं ५१ दनांक ०८/०९/२०१७  

नुसार  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ािनकेतन ाथिमक शाळेजवळ ल नवमहारा  

यायामशाळा  मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर गाव   या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२,०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१००३      वषय मांक – ४० 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव- 
 २) मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५२ दनांक ०८/०९/२०१७  

नुसार  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.दशरथ नामदेव कापसे, पंपर गाव यायामशाळा, 

यावर ल र  सभागृह  मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर गाव  या सं थेस ११ म हने कराराने 
दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००४      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव- 
 २) मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५३ दनांक ०८/०९/२०१७  

नुसार  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, भारतीय कु ती संघटना यां या मा यतेने माहे 

ऑ टोबर २०१७ म ये मोशी येथे महापौर चषक आंतररा ीय कु ती पधा २०१७-१८ आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १००५      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- १) मा.सिचन भोसले, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव- 
 २) मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५४ दनांक ०८/०९/२०१७  

नुसार  
  खंवसरा पाट ल यायामशाळेम ये थेरगाव, वाकड तसेच मावळ, मुळशी प रसरातील ४० ते 
४५ पैलवान िनयिमत सराव कर त असतात. सव पैलवान कु तीचा सराव याच माती या हौदात 
िनयिमतपणे करतात. यामुळे ह  माती सराव कर यासाठ  यो य तीची व आरो यदायक असणे 
आव यक आहे. परंतु बरेच वषापासून या मातीला खा  िमळालेले नाह .  तसेच या हौदातील मातीची 
मशागत देखील कर यात आलेली नाह . तर  लवकरात लवकर सदर तालमीम ये मातीला खा  व 
मशागतीसाठ  र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) कंवा य  येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००६      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव- 
२) मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४८ दनांक २८/०८/२०१७ व 
मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५५ दनांक ०८/०९/२०१७ 
नुसार, 

वषय - से.२८, िनगड  मधील कै.संजय काळे हे थ लब ह  यायामशाळा एक वरा सेवा संघ,  
 िचंचवड यांना सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत... 

वषय मांक ४३ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १००७      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/लेखा/९अ/का व/१०८/२०१७ द.११/९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
  ब े य कायालयामधील सन २००५ ते २००८ या व य वषात लेखािशषावर अंदाजप क य 
रकमेपे ा जादा खच झाले या ड.ओ.सी. .२०१५ आ ेप .९६ एकूण र. .४७,०३,३१५/- व आ ेप 
.४४ एकूण र. .८,७६०/-चे खचास मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील िनयम 

१०३ शे यूल चा टर ७ नुसार व मा. मु यलेखापाल यांचेकड ल प रप क . 
लेखा/आपु/का व/१७/२०११ द.२३/८/२०११ नुसार लेखािशषावर अंदाजप क य रकमेपे ा जादा  
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झाले या खचास स म सिमतीची मा यता घेणे आव यक अस याने तावात नमूद माणे जादा 
झाले या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १००८      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – फ े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .१००३/२०१७ द.१५/९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

तावात नमूद माणे भाग .४ कृ णानगर येथे शरदनगर, िशवाजी पाकला जोडणारा 
पाईन र यावर पादचार  भुयार  माग बांधणेचे कामासाठ  मे.सी. ह .कांड कं सलटंट ा.ली. यांची 

स लागार हणून नेमणूक क न मनपा या चलीत दरानुसार व मा.आयु  सो यांचे दनांक 
१०/८/२०१७ रोजीचे मंजुर तावीत दरां माणे िन वदा पुव (Pre Tender Activity) १% व िन वदा 
प ात (Post Tender Activity) साठ  १.७५% असे एकूण २.७५% सव करांसह त दे य फ  िन ीत 
क न वषयांक त कामासाठ  नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१००९      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – ग े ीय कायालय थाप य 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग े/ था/का वज/११/२४५/२०१७ द.१५/९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

तावात नमूद माणे भाग . २४ थेरगाव येथे ड .पी. आर ण . ६२८ येथील खेळाचे 
मैदान वकसीत करणे या क पासाठ  मे. िश पी आ कटे ट यांची सदर कामाचा पुवानुभव ल ात 
घेता वा तु वशारद स लागार (Architect) व क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणून नेमणूक 
करणेस व क प तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना याक रता मनपाचे चिलत 
दरानुसार िन वदापुव कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या २.००% सव करांस हत िन वदा प ात 
कामासाठ  लघु म िन वदा दराचे १.३५% (सव करासं हत) अशा कारे फ  अदायगी करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०१०      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/११/का व/२७१/२०१७ द.१५/९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व वध संगणक णािलत व तु व सेवा करा या अनुशंगाने बदल करणे व यांचे 
इं ट ेशन करणे व ई-िन वदा संगणक ाणाली म ये दु तीकरणे साठ  व वध वभागां या संगणक  
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णालीमिधल करावया या बदलांची िनकड (व तु व सेवा करा या अंमलबजावणी मुळे) व तातड ची 

बाब वचारात घेता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ अनुसुची करण ५ िनयम २ (२) 
चे नुसार िन वदा िस  न करता थेट प तीने परंतू करारनामा क न मे. ो बट  सॉ ट ा.िल.,पुणे 
यांचेमाफत ई-ग हन स क पां या संगणक णाली मिधल बदल करणे बाबतचे कामकाज क न 
घेणेस येणा-या र. .३२,८२,५००/-(अ र  र. .ब ीस लाख याऐंशी हजार पाचशे फ ) अिधक कर व 
या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 

 
ठराव मांक – १०११      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – जेएनएनयुआरएम क  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जेएनएनयुआरएम/३/का व/३६७/२०१७  
द.१८/०९/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण अिभयान (JNNURM), 

अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, माट िसट  अिभयान, तसेच क  शासन पुर कृत व वध 
योजनांचे अनुषंगाने वेळचे वेळ  करावयाचे Project Monitoring & Reform Implementation Support 

(PMRIS) चे कामकाज करणेकामी ई-िन वदा .१४/२०१६-१७ अ वये मे. िसल र क ए ड 
इ ा चर सो युश स िल. यांना करारनामा क न करारनामा अट  शत चे अधीन राहून आदेशाचे 
दनांकापासून पुढे १२ म हने कालावधीकर ता दरमहा र. .७,५०,०००/- +  जी.एस.ट . (१८%) 
या माणे १२ म हने कालावधीकर ता एकूण र. .९०,००,०००/- (अ र  र कम पये न वद लाख फ ) 
+ जी.एस.ट . (१८%) या माणे खच अपे त असून तुत कामकाजाकर ता मे. िसल र क ए ड 
इ ा चर सो युश स िल. यांची नेमणूक करणेकामी व याकामी येणा-या एकूण खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०१२      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १९/०९/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/६१६/२०१७ द.१९/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ 
िस  क न म.न.पा.चे “अ”,“ब”,“क”,“ड”,“इ”,“फ” े य कायालया या काय े ातील र ते/गटस 

साफसफाई करणेकामी कमान वेतन दराने कामगार उपल ध करणे या कामासाठ  २ वष 
कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा शु कावर िन वदा माग व यात आली होती. तावात नमूद 
केले या त यानुसार े ीय कायालयिनहाय एकूण १००० कामगार कमान वेतन दराने २ वष  
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कालावधीसाठ  पुर वणेकामी कमान वेतन दराची र. .२७,०३,७९,९१८/- यावर ल सेवा शु क १० 
ट के (र. .२,७०,३७,९१८/-) साठ  ा  लघु म िन वदा दर र. .५१,५७,०३५/- असे एकूण 
र. .२७,५५,३६,९५३/- (अ र  र कम पये स ावीस कोट ,पंचाव न लाख, छ ीस हजार नऊशे 
ेप न फ ) इतके अपे त खचास तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दराचे वशेष भ यात वाढ 

के यास यानुसार अदा करावयाचे य  खचास, संबंिधतांबरोबर २ वषाचा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०१३       वषय मांक – ५० 
दनांक – १९/०९/२०१७      वभाग – पशुवै क य 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण       अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .पवै/१/का व/३८६/२०१७ द.२९/०८/२०१७ 
 मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत महानगरपािलकेकडे ा  होणा-या 
शहरातील त ार ंचे अनुषंगाने ठेकेदाराने संदिभय े ातील डुकरे पकडणे, पकडणेत आले या डूकरांचा 
कायम व पी बंदोब त करणे/ व हेवाट लावणे याकर ता लागणारे सा ह य औषधे, मनु यबळ, वाहन, 
इंधन याकामी येणारा सव खच ठेकेदाराने करावया या कामकाजासाठ  तुलना मक र या ा  लघु म 
दर िन वदाधारक (१) मे.जी.बी.इंटर ायजेस, थेरगांव, पुणे-३३ या सं थेचे ित महा दर 
र. .१,८०,०००/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) वकृत क न, या सं थेची नेमणूक तसेच 
कामाचे आदेश देणेस व याकामी येणा-या य  खचास ३ मह ने कालावधीकर ता अट  व शत स 
अधीन राहून मा यता देणेत आली अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

िनणय – सदर कामात कती िनधी खच करतोय यापे ा या कामाचे मॉिनटर ंग केले पाह जे.  
  पकडले या  डूकरांना पेशल कोड नंबर ावा. या कामात सुसू ता असली पाह जे. या  
  कामावर वभागाचा अंकुश असला पा हजे.  

---------- 
ठराव मांक – १०१४       वषय मांक – ५१ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव...  
महानगरपािलके या घंटागाड  कामगारांना आ थापना कामगारां माणे ८.३३% बोनस िमळत 

नाह . यांना सन २०१६-१७ दवाळ  सणाक रता वशेष बाब / ब स हणून र. .१५,०००/- दले 
आहेत. यंदा सन २०१७-१८ सालाक रता दवाळ  सणाक रता घंटागाड  कामगारांना तसेच पुव िश ण 
मंडळा या शाळांम ये काम करणा-या सफाई कमचार  यांना येक  वशेष बाब/ब स र कम पये 
१५,०००/- दे यास व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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िनणय – शाळांम ये काम करणा-या कं ाट  सफाई कमचा-यांना िमिनमम वेजेस ऍ ट माणे मानधन  

  दे यात यावे. तसे वषयप  तयार क न मा. थायी सिमतीसमोर मंजूर साठ  आणावे.   
---------- 

ठराव मांक – १०१५       वषय मांक – ५२ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे      अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ:- मा.उ म कदळे,मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  
 मा. थायी सिमती सभा ठराव .८९२ द.६/९/२०१७ म ये कोटेशन .१५/२०१५-१६ असे 
नमुद करणेत आले आहे. याम ये कोटेशन नोट स .०५/२०१७-१८ अशी दु ती करणेस व सदर 
दु तीसह या वषयास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०१६       वषय मांक – ५३ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे      अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.उ म कदळे,मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या BRTS वभागा या कायालयाचे काय े ाअंतगत खालील 
थाप य वषयक वकास कामे करणे आव यक आहेत. सदर तावीत वकास कामांतगत कर यात 

येणा-या र ते,पूल व इमारतीं या संक पनासाठ , बांधकामासाठ  तसेच खास दु तीसाठ  पुरेसे तां क 
नैपु य महानगरपािलकेकड ल अिभयंतांकडे उपल ध असलेतर  काह  वेळा अप-ुया कमचार  वगामुळे 
अथवा काह  संगी गुंतागुंतीचे तां क , आधुिनक तं ानाची गरज, पयावरण वषयक अ यास 
तसेच खाजगी कारणातून अ यास व त सम बाबी, सुसा यतेची पडताळणी, संशोधना मक अ यास 
तसेच खाजगीकरणातून करावया या क पांसाठ  कायदे वषयक, अथ वषयक अ वेशन अशा बाबींसाठ  
आ कटे टस,् स लागारा कंवा त  नेम याची आव यकता अस यामुळे, फ े य कायालयाचे 
काय े ामधील व वध वकास कामांसाठ  खालील माणे वकास कामािनहाय आ कटे टस ्  व 
स लागार यांची नेमणूक करणे आव यक आहे.  
 

अ. . कामाचे नाव आ कटे टचे/ ोजे ट 
मॅनेजमट/क स टंसीचे 

नाव 

१ भाग .१३ िनगड  गावठाण मुंबई-पुणे र ता इ सपीर या मॉल ते 
व ानंद भवन शाळा/मनपा शाळा यादर यान भुयार  पादचार  व 
दुचार  माग करणे.  

मे. तुप क स टंटस 

   
 वर ल वकास कामास आ कटे टस, ोजे ट मॅनेजमट क लटंटची नेमणूक करणेसाठ  
इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे व बांधकाम 
परवानगी घेणे व िन वदा पुव कायवाह  पयत सव कामे करणे यासाठ  यांची मनपा पॅनेलवर ल 
वा तु वशारद/स लागार हणून नेमणूक करणेत आले या आ कटे टस, ोजे ट मॅनेजमट क स टंट 
यांनी र ते,पावसाळ  जलवा हका (Storm water) व इतर थाप य वषयक क प कामांसाठ  देणेत  
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येणा-या फ  म ये खालील माणे मा.आयु  सो यांनी दनांक १०/८/२०१७ चे तावा वये मा यता 
दलेली आहे. 

Sr.No. Category Pre Tender Fees 
(Phase I,II,III) 

Post Tender 
Fees (Phase IV) 

Total Fees 

I Upto 5 Crore 0.75% 1.25% 2.00% 
II 5 to 20 Crore 0.75% 1.00% 1.75% 
III 20 to 50 Crore 0.50% 1.00% 1.50% 
IV Above 50 Crore 0.25% 1.00% 1.25% 

 उपरो  नमुद केले या मनपाचे वकास कामास मनपा पॅनेलवर ल वा तु वशारद हणून 
नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०१७       वषय मांक – ५४ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.कंुदन गायकवाड      अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.कंुदन गायकवाड, मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाचे काय े ाअंतगत व वध 
थाप य वषयक वकास कामे सन २०१७-१८ चे अथसंक पाम ये ता वत केलेली आहेत. सदर 
तावीत कामांतगत कर यात येणा-या र ते,पूल व इमारतीं या संक पनासाठ , बांधकामासाठ  तसेच 

खास दु तीसाठ  पुरेसे तां क नैपु य महानगरपािलकेकड ल अिभयंतांकडे उपल ध असलेतर  काह  
वेळा अप-ुया कमचार  वगामुळे अथवा काह  संगी गुंतागुंतीचे तां क , आधुिनक तं ानाची 
गरज, पयावरण वषयक अ यास तसेच खाजगी कारणातून अ यास व त सम बाबी, सुसा यतेची 
पडताळणी, संशोधना मक अ यास तसेच खाजगीकरणातून करावया या क पांसाठ  कायदे वषयक, 
अथ वषयक अ वेशन अशा बाबींसाठ  आ कटे टस,् स लागार कंवा त  नेम याची आव यकता 
अस यामुळे, फ े य कायालयाचे काय े ामधील व वध वकास कामांसाठ  खालील माणे वकास 
कामािनहाय आ कटे टस ्  व स लागार यांची नेमणूक करणे आवयक आहे.  
अ. . कामाचे नाव आ कटे टचे/ ोजे ट 

मॅनेजमट/क स टंसीचे नाव 

१ भाग .३ िचखली येथील देहु आळंद  र ता ते 
धमराजनगरकडे जाणारा १८.०० मी. ड.पी. र ता 
वकसीत करणे.  

मे. वराज इं जिनअर ंग क स ट सी 

२. भाग .३ िचखली येथील १/९८ टाऊन हॉल 
वकसीत करणे. 

मे.अथ केप आ कटे टस अँड 
क स टंटस क रता आ कटे ट सिचन 
शाह 

३. भाग .३ िचखली मधील िचखली चौक ते 
मशानभुमीकडे जाणारा डपी र ता वकसीत करणे. 

मे. वराज इं जिनअर ंग क स टंसी 

४. भाग .३ िचखली येथील पाट ल नगर, बगव ती, 
सोनवणे व ती, मोरेव ती येथील अंतगत र ते 
वकसीत करणे. 

मे. वराज इं जिनअर ंग क स टंसी 
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५. भाग .१ तळवडे िचखली तळवडे ह त वर ल 

िशवेचा र ता वकसीत करणे.  
मे.पे हटेक क स टंटस  

   
 वर ल उपरो  व वध वकास कामांना आ कटे टस, ोजे ट मॅनेजमट क लटंटची नेमणूक 
करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे व 
बांधकाम परवानगी घेणे व िन वदा पुव कायवाह  पयत सव कामे करणे यासाठ  यांची मनपा 
पॅनेलवर ल वा तु वशारद/स लागार हणून नेमणूक करणेत आले या आ कटे टस, ोजे ट मॅनेजमट 
क स टंट यांनी र ते,पावसाळ  जलवा हका (Storm water) व इतर थाप य वषयक क प कामांसाठ  
देणेत येणा-या फ  म ये खालील माणे मा.आयु  सो यांनी दनांक १०/८/२०१७ चे तावा वये 
मा यता दलेली आहे. 

Sr.No. Category Pre Tender Fees 
(Phase I,II,III) 

Post Tender 
Fees (Phase IV) 

Total Fees 

I Upto 5 Crore 0.75% 1.25% 2.00% 
II 5 to 20 Crore 0.75% 1.00% 1.75% 
III 20 to 50 Crore 0.50% 1.00% 1.50% 
IV Above 50 Crore 0.25% 1.00% 1.25% 

 उपरो  नमुद केले या मनपाचे वकास कामास मनपा पनेॅलवर ल वा तु वशारद हणून 
नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०१८       वषय मांक – ५५ 
दनांक – १९/०९/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे      अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ:- मा.उ म कदळे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाचे काय े ाअंतगत व वध 
थाप य वषयक वकास कामे सन २०१७-१८ चे अथसंक पाम ये ता वत केलेली आहेत. सदर 
तावीत कामांतगत कर यात येणा-या र ते,पूल व इमारतीं या संक पनासाठ , बांधकामासाठ  तसेच 

खास दु तीसाठ  पुरेसे तां क नैपु य महानगरपािलकेकड ल अिभयंतांकडे उपल ध असलेतर  काह  
वेळा अप-ुया कमचार  वगामुळे अथवा काह  संगी गुंतागुंतीचे तां क , आधुिनक तं ानाची 
गरज, पयावरण वषयक अ यास तसेच खाजगी कारणातून अ यास व त सम बाबी, सुसा यतेची 
पडताळणी, संशोधना मक अ यास तसेच खाजगीकरणातून करावया या क पांसाठ  कायदे वषयक, 
अथ वषयक अ वेशन अशा बाबींसाठ  आ कटे टस,् स लागार कंवा त  नेम याची आव यकता 
अस यामुळे, फ े य कायालयाचे काय े ामधील व वध वकास कामांसाठ  खालील माणे वकास 
कामािनहाय आ कटे टस ्  व स लागार यांची नेमणूक करणे आव यक आहे.  
 

अ. . कामाचे नाव आ कटे टचे/ ोजे ट 
मॅनेजमट/क स टंसीचे नाव 

१ भाग .११ यमुनानगर येथे ी.छ पती संभाजीराजे 
डांगण येथे म ट  पोटस ाऊंड वकसीत करणे.  

मे.अथ केप आ कटे टस अँड 
क स टंटस क रता आ कटे ट सिचन 
शाह 
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२. भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील मु लीम 

दफनभुमी या िसमािभंतीची उंची वाढवून यास 
िमहराब व िमनार बांधणे.  

मे.अथ केप आ कटे टस अँड 
क स टंटस क रता आ कटे ट सिचन 
शाह 

   
 वर ल उपरो  व वध वकास कामांना आ कटे टस, ोजे ट मॅनेजमट क लटंटची नेमणूक 
करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे व 
बांधकाम परवानगी घेणे व िन वदा पुव कायवाह  पयत सव कामे करणे यासाठ  यांची मनपा 
पॅनेलवर ल वा तु वशारद/स लागार हणून नेमणूक करणेत आले या आ कटे टस, ोजे ट मॅनेजमट 
क स टंट यांनी र ते,पावसाळ  जलवा हका (Storm water) व इतर थाप य वषयक क प कामांसाठ  
देणेत येणा-या फ  म ये खालील माणे मा.आयु  सो यांनी दनांक १०/८/२०१७ चे तावा वये 
मा यता दलेली आहे. 

Sr.No. Category Pre Tender Fees 
(Phase I,II,III) 

Post Tender 
Fees (Phase IV) 

Total Fees 

I Upto 5 Crore 0.75% 1.25% 2.00% 
II 5 to 20 Crore 0.75% 1.00% 1.75% 
III 20 to 50 Crore 0.50% 1.00% 1.50% 
IV Above 50 Crore 0.25% 1.00% 1.25% 

 उपरो  नमुद केले या मनपाचे वकास कामास मनपा पॅनेलवर ल वा तु वशारद हणून 
नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय – भागांतील अित मण कारवाईबाबत -  
१) भागांतील अित मण पथका या कारवाईकर ता वाहने उपल ध आहेत पण वाहनचालक 

उपल ध नसतीलतर यांची कं ाट  प तीने भरती कर यात यावी. याबाबत भाग 
अिधकार  यांनी ताव ठेवून यावर शासनाचा अिभ ाय यावा व वाहनचालकांची 
नेमणूक कर यात यावी.      

२) अित मण कारवाई कर याक रता शासनाकडून एक पेशल टा क फोस तयार कर यात 
यावा. अित मण वभाग हा वशेष वभाग असला पाह जे. आरो य वभाग, थाप य 
वभाग यांचे कमचार , सुर ा वभागाकड ल ध पु ,तगडे कमचार  तसेच ए ससव समन 
यांचा यात समावेश करावा. यांना े न/आव यक मिशनर  ा, पोिलस फोस ा. 
सं याकाळ  कारवाई कर यासाठ  यांना ओ हरटाईम ा. सव भाग तरावर तीन ते चार 
पोिलस यां या वाहनांसह यावेत. पुढ ल आठव यात यां याकडून कारवाई झालेली 
दसली पाह जे.  

३) अित मणाबाबत नगरसद यांकडून, नागर काकंडून सारथी वेबपोटलवर त ार द यास 
संबंिधत कमचा-यांकडून याची दखल गांिभयाने घेतली जात नाह . याबाबत शासनाने 
यो य ती कारवाई करावी.   

४) मा.आयु  यांना आदेश आहेत क , आपण मा.तांबे,काय.अिभयंता, यांना आदेश ावेत 
क , उ ापासून सव भागांम ये हातगा या र यांवर दस या नाह  पाह जेत. तसेच  
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मा.आयु  यांनी मा.तांबे,काय.अिभयंता, यांना आ ा याआ ा ताबडतोब टँड ंग ऑडर 
करावी.  

५) थेरगाव डांगे चौकातील छ पती िशवाजी महाराज पुत यासमोर दररोज ॅ फक जाम 
असते. िचंचवडकडे वळताना बसला वळता येत नाह . एक चारचाक  जाईल एवढ च जागा 
ितथे िश लक असते. पंधरा सेकंदांचा िस नल असलातर  ितथे पाच ते दहा िमिनटे 
थांबावे लागते. सं याकाळ  इत या हातगा या लागले या असतात. यां यावर दररोज 
कारवाई कर यात यावी. शहरातील फूटपाथ, र ते वाहतुक साठ  मोकळे कर यात यावेत.  

६) पाईन रोडला चायिनज गा यांवर दा  व  केली जाते, चायिनज उघ यावर वकले 
जाते. या सग या गा या काढून टाका यात.  

७) अित मण वभागाचा पेशल ाई ह हा सं याकाळ  ६ ते ८ कंवा ६ ते १० असा 
कर यात यावा.  

८) शासनाने याबाबत यु पातळ वर कारवाई करावी. यासाठ  उ ा सव अिधका-यांना 
बोलवून घेऊन यांची एक सिमती गठ त झाली पाह जे.  

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

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/७३/२०१७ 

दनांक - २८/०९/२०१७   
 

                                                         
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८  

                                                    
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


