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

कायप का मांक – १२३ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १२/०६/२०१९                    वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.१२/०६/२०१९ 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.खानोलकर ा महेश 

८. मा.च धे आरती सुरेश 

९. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 

१०. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

११. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१२. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१३. मा.कलाटे मयुर पांडूरंग 

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

 
          या िशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु  त (१),  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.िचतळे, 
मा.खोराटे,  मा.दुरगुडे,  मा.झगडे,  मा.लोणकर,  मा.खोत - 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.िशंदे -  शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण  - मु य मा हती 
व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता  
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YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण,  मा.कुलकण , मा.खाबडे,  मा.जंुधारे,  मा.गलबले,  
मा.घोडे,  मा.ओंभासे,  मा.ग टूवार,   मा.भोसले,   मा.पाट ल,  मा.घुबे,  मा.पवार,  मा.देशमुख,  
मा.फुटाणे,  मा.राणे,  मा.वाघुंडे मा.पोरे ड  - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे  -  पशुवै क य 
अिधकार ,  मा.जगताप  –  कामगार क याण अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार  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 .१८) मा. थायी सिमती ठराव .४२३६ द.२९/०१/२०१९ म ये दु ती करणेबाबत -  
            मा.सागर आंगोळकर, मा.राहूल कलाटे यांचा ताव. 
वषय .१९) णालयाचे बील माफ बाबत - मा.सागर आंगोळकर, मा.राहूल कलाटे यांचा ताव 
वषय .२०) ी.नागनाथ आ णा कांबळे, रे डओ मेकॅिनक इले िशयन यांचे ज म दनांक न द  
            दु तीबाबत – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
वषय .२१) भामा आसखेड पाणीपुरवठा क प त शेतक-यांना पुनवसनापोट  र कम अदा  
            करणे क रता मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे र. .१६.७० कोट  वग करणेबाबत. 
वषय .२२) अपंग अनाथ विंचत युवक युवतींसाठ  िनवासी पधा पर ा िश ण क प सु   
            करणेबाबत – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
वषय .२३) मा. थायी सिमती ठराव .४५६० द.२८/०२/२०१९ म ये दु ती करणेबाबत -  
            मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
वषय .२४) २०१९ आिशया पॅिस फक शहरांची आंतररा ीय प रषद (२०१९ APCS) द.०७ ते १०  

            जुल,ै २०१९ या कालावधीत बेन, ऑ ेिलया येथे होणा-या काया मास उप थत   

            राह यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. – मा.संतोष ल ढे, मा.राज  गावडे  

            यांचा ताव. 
वषय .२५) िल पक पदावर ल िनयु  र  क न गट ड या मुळ पदावर पदावनत क न  

            खातेिनहाय चौकशी सु  केले या कमचा-यांचा अ पल अज - मा.राज  गावडे,  
            मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव 
वषय .२६) ी.गणेश ध डबा राऊत, किन  अिभयंता यांचा अ पल अज - मा.राज  गावडे,   
            मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
 

-------- 
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ठराव मांक -  ४८४३      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प  .आमुका/२/का व/१७८/२०१९, द.२७/०५/२०१९    
        मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

              आरो य वै क य अिधकार  यांचे दैनं दन कायालयीन वापराक रता टाटा मोटस िलिमटेड 
यांचे Zonal Office West Zone माफत Government E-Marketplace या पोटलवर ल Tata Tigor XZ+  
या वाहनाचे र. .५,७२,९८७/- (अ र  र. .पाच लाख बहा र हजार नऊशे स याऐंशी फ ) या ा  
दरप कानुसार न वन वाहन खरेद  करणसे तसेच संबंिधतास सदरची र कम आगाऊ व पात अदा 
करणेस मा यता मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक -  ४८४४      वषय मांक – ०२ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – ड े ीय कायालय 
सूचक – मा. ा खानोलकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प  .ड े/८/का व/१४२/२०१९ द.२४/०४/२०१९    
        मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे  –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाचे काय े ातील सव कचरा कंु या, 
र याचे, गटस या कडेचे कच-याचे ढ ग, मोक या जागेतील कच-याचे ढ ग उचलणे व याची 
वाहतुक क न भोसर  थानांतर क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे या कामासाठ  िन वदा 
नोट स .५/२०१५-१६ अ वये आरो य वभाग ड े य कायालया माफत िन वदा िस द क न 

कामाचे दर माग वणेत आले होते. यानुसार मे. जयगणेश एंटर ायजेस यांचे दर मा य क न 
कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत द.३१/०३/२०१९ रोजी संपत आहे व    
द.०१/०४/२०१९ पासुन सदर कामाची आव यकता आहे. तावात नमुद माणे ड े य 
कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक करणे या कामासाठ  द.१५/१०/२०१६ रोजी 
करणेत आलेला िसलबंद करारना यातील अट  शत  कायम ठेवून द.०१/०४/२०१९ ते 
द.३१/०५/२०१९ अखेर अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयतचे कालावधीसाठ  यापैक  थम येणा-
या कालावधी पयत मे.जयगणेश एंटर ायजेस, पंपर गांव यांनी भोसर  कचरा थानांतर क ासाठ  
ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४,२५०/- व मोशी कचरा 

डोपोसाठ  ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४,४५०/- या दराने 
एकुण १४ टपर/ क वाहने पुर वणेस व याकामी अंदाजीत अपे ीत र. .४०,००,०००/- (अ र  
र. .चाळ स लाख फ ) या 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. 
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ठराव मांक -  ४८४५      वषय मांक – ०३ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका  आयु  यांचेकड ल प  .मभा/१५/का व/२११/२०१९ द.२९/०५/२०१९    
        मा.महापािलका  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभाग यांचेसाठ  शालेय बचेस  खरेद साठ  
Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा मांक GEM/2019/B/184852 नुसार ०२ 
पा  िन वदाकारांपैक  मे.िशवसमथ एंटर ायजेस यांचे लहान लोखंड  बचेसचे दर र. .४,८९६/- ित 
नग व मोठे लोखंड  बचेसचे दर र. .४,९५०/- ित नग असे एकूण ११६० नग बचेसचे ा  झालेले 
दर र. .५६,९६,६४०/- हे अंदाजप कय दर र. .७१,४०,०००/- पे ा २०.२१% कमी व लघु म 
आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असून र. .५६,९६,६४०/- (अ र  र. .छप न लाख 
शहा नव हजार सहाशे चाळ स फ ) चे खचास व मे.िशवसमथ एंटर ायजेस यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक -  ४८४६      वषय मांक – ०४ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा. ा खानोलकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचेकड ल प  .आमुका/९/का व/१७०/२०१९ द.३०/०५/२०१९    
        मा.अित. आयु (२) यांची िशफारस वचारात घेवून –  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागामाफत े ीय कायालय तरावर र ते/ 

गटस साफसफाई कामासाठ  कमान वेतन दराने कामगार पुर वण े कर ता  ई-िन वदा नोट स 
.३/२०१७-१८ अ वये िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  िन वदांपैक  पा  ठरले या ७ 

सं थांकडून २ वष कालावधीसाठ  एकूण १५२९ कामगार उपल ध क न दलेले आहे तसेच 
कामगारांचे वेतन कमान वेतन दराने अदा करणेस मा. थायी सिमती ठराव .१०१२ दनांक 
१९/०९/२०१७ अ वये मा यता देणेत आली आहे. पंपर  िचंचवड मनपाचे “ग” े ीय कायालयाकड ल 

३ सं थांकडून एकूण ९६ कामगार उपल ध क न दलेले आहेत. यापैक  मे.िस द वनायक एंटर ायजेस 

यांचेकडून ५२ कामगारांकडून र ते, गटसची साफसफाई कर यात येत आहे, मे. शुभम उ ोग यांचेकडून ३१ 
कामगारांकडून र ते,गटसची साफसफाई कर यात येत आहे. तसेच मे.गु जी इ ा चर यांचेकडून १२ 

कामगारांकडून र ते, गटसची साफसफाई कर यात येत आहे. मा. अित. आयु  (२) यांचेकड ल दनांक 
१९/०३/२०१९ रोजीचे मा य तावानुसार “ग” े ीय कायालयाकड ल दैनं दन र ते साफसफाई 

कामासाठ  मे.शुभम उ ोग यांचेकडून ५० कमचार  द.०१/०४/२०१९ ते द.३०/०६/२०१९ अखेर ३ म हने 

कालावधीकर ता कमान वेतन दराने उपल ध क न घेणेस व याकामी येणा-या खचास र. .२५,०५,६८३/- 
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(अ र  र. .पंचवीस लाख पाच हजार सहाशे याऐंशी फ ) कंवा य  होणा-या खचास काय र 
मा यता देणेची मा.अित.आयु  (२) यांची मागणी असली तर  तुत कामासाठ  येणा-या 
र. .२५,०५,६८३/- (अ र  र. .पचंवीस लाख पाच हजार सहाशे याऐंशी फ ) चे 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 -  ४८४७      वषय मांक – ०५ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – ड े ीय कायालय  
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचेकड ल प  .ड े/३/का व/१७७/२०१९ द.३०/०५/२०१९    
        मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

             पंपर  िचंचवड महानगपािलके या काय े ातुन वाहणा-या पवना व मुळा नद पा ातील 
हायिसंथ, पानगवत, लॉ ट क व कचरा काढणेचे काम यां क प दतीने व मनु यबळा दारे काढणेचा 
ठेका मे.साई ाईट ा.िल. मुंबई, यांना द.१०/०५/२०१७ पासुन आरो य मु य कायालय यांचेकड ल 
प   आ.मु.का./४/का व/२४२/२०१७, द.९/५/२०१७ अ वये १ वष कालावधीसाठ  देणेत आलेला 
आहे. सं थे या करारना यातील अट ं  ३ नुसार सदर ठेकेदारांनी आदेशा या कालावधीपासुन ४५ 
दवसात जलपण  काढणेचे काम पुण करावयाचे होते व उवर त कालावधीत नद पा ात कामाचे 
कालावधीम ये जलपण , िनमा य, कना-यावर ल वाढलेले पान गवत व कचरा पुणपणे काढुन 
नद पा  कायम व पी व छ ठेवणेची जबाबदार  सदर सं थेची होती. परंतु मे.साई ाईट ा.िल. 
यांनी केले या कामकाजाचा य  आढावा घेतला असता जलपण  काढणेचे कामकाज 
समाधानकारक होत नस याने तसेच काह  ठकाणी काम न केलेचे नागर कां या त ार त वाढ 
झा याने मा.अितर  आयु  यांच ेआदेशानुसार थेट/खाजगी प दतीने पवना व मुळा नद पा ातील 
जलपण  काढणेकामी र. .४,००,०००/- अ ीम मंजुर कर यात आले होत.े सदर मंजुर 
र. .४,००,०००/- अ ीम पैक  र. .२,००,०००/- र कमेचा धनादेश सहा. आरो यािधकार  यांचे नावे 
काढुन अ ीम अदा कर यात आली होती. घेतले या र. .२,००,०००/- पैक  जलपण  काढणेकामी 
सहा. आरो यािधकार  यांचेकड ल अहवालानुसार द.१५/०६/२०१८ ते ०९/०७/२०१८ अखेर एकुण 
१११ मजुर ित दन ित मजुर र. .४४८/- माणे कामाला लावुन कामकाज क न घे यात आलेले 

असुन याकामी एकुण र. .४९,७२८/- इतका खच झाला असुन उवर त र. .१,५०,२७२/- पावती  
C/९१३ द.१७/०९/२०१८ रोजी मनपा कोषागारात जमा केलेले आहे. सबब मंजुर अ ीम 
र. .४,००,०००/- पैक  अदा केलेली अ ीम र. .२,००,०००/- चे खचास मा यता देणते 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 -  ४८४८      वषय मांक – ०६ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग– मा हती व तं ान CSR क   
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .JNNURM/३/का व/१३२/२०१९ द.०४/०६/२०१९    
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये क  शासनाचे धोरणानुसार CSR Activity राब वणेसाठ  
त कालीन आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे अ य तेखाली द.१८/११/२०१६ रोजी घेणेत 
आले या सभेम ये CSR Expert स लागार मानधनावर नेमणेकामी िनणय झाला आहे तसेच सदर 
CSR Expert स लागार नेमणेकामी र. .७०,०००/- मानधन िन त करणेकामी तावास मा यता 
दलेली आहे. सदर CSR Expert स लागार नेमणेकर ता MBA CSR पदवीका ा  अथवा MBA 

िश ण पुण, CSR वषयक अनुभवासह अशी शै णक अहता ठर वणेत आलेली होती. यापुव  CSR 
क ाकडून जा हरात िस द क न िनवड या राबवून ी. वजय वावरे CSR स लगार यांची 
एक त मानधनावर ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीक रता नेमणूक करणेत आली होती 
यांची मुदत द.१० डसबर, २०१८ रोजी पुण झा यानंतर द.११ जानेवार , २०१९ पासून ५ म हने 

कालावधी क रता मुदतवाढ दे यात आली असून यांची मुदत द.१० जून, २०१९ रोजी पुण होत 
असलेने यापुव  मुदतवाढ दलेले ी. वजय वावरे एम.ए. सामा जक शा  यांना CSR Expert 

स लागार हणून र. .७०,०००/- (अ र  र. .स र हजार फ ) ित महा एक त मानधनावर १ 
दवस सेवा खं डत क न द.१२ जून, २०१९ पासून पुढ ल २ म हने कंवा न याने िनयु  होणारे 

CSR Expert स लागार यांना िनयु  आदेश देणेपयत या कालावधी क रता यापैक  जे थम घडेल 
या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक -  ४८४९      वषय मांक – ०७ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग– नगररचना व वकास    
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/रहाटणी/८/१५५/१९ द.०४/०६/२०१९    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना वभागाकड ल स ह वषयक व वध कामे 
करणेसाठ  सव क स लागारांचे (Surveyor Consultant) पॅनल नेमणेकामी ई िन वदा नोट स 
.Town Planning/86/1/2018-19 िन वदा नोट स द.०३।०२।२०१९ रोजी  दै.पुढार , दै.सामना, 

दै.लोकस ा, दै.नवभारत या वृ प ाम ये व ई िन वदा Maharashtra tenders चे संकेत थळावर िस द 
कर यात आलेली आहे. तसेच सदरकामी िन वदा पूव सभा द.११।०२।२०१९ रोजी घे यात आलेली 
आहे. सदरची ई-िन वदा द.२२।०२।२०१९ रोजी उघड यात आली असून एकुण ९ िन वदाकारांनी 
यांची माह ती सादर केलेली आहे. स ह ण कामासाठ  स लागार स ह कांचे पॅनल तयार करणेकामी 
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िस द केले या या िन वदेतील पा ता िनकष, अनुभव, वा षक उलाढाल इ. बाबींसाठ  िन वदा ा  

एज सींनी सादर केले या माह तीची पडताळणी केली असता एकुण ९ स लागारांपैक  खालील माणे ७ 

स लागार पा  ठरत आहेत. 

१.   मनोज देशपांडे कं लट ट लॅट न.ं१०, ए- वंग ीद  सोसा. मािनक ब ड ंग वडगाव, पुण-े५१ 
२.  सनकॉन इ जंिनअस ा. िल. पी- १।९, साई पॅलेसजवळ लोह या जैन आयट  पाक, भुसार  कॉलनी,   
      कोथ ड  पुण-े३८, 

३.  ाफ कॅड िस ट ं स ्  लॅट नं.१, पुिनत यश आ कड, २ मजला, कव रोड, कोथ ड, पुण.े 
४.  एच.ट .जाधव अँ ड असोिसएटस,् जलसंपदा, जाधव फाम, टाकळ  रोड, नािशक. 
५.  द िनसग कं लट सी, ड -१५, २ रा मजला ,सेठ ज िसट  लाझा गडकर  चौक, नािशक. 
६.  ुव क सलट सी स हस िल. ५०१,  ५ वा मजला, लॅट नं.६७, पु जत लाझा, पा म बच रोड,   

     सीबीड , बेलापुर नवी मुंबई. 
७.  पायोिनअर फाऊडेशन इं जिनअस ा. िल. ४०३, अिभमान-२, हा ी नाका, ठाणे. 
   तर  पंपर  - िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना वभागाकड ल सव ण  कामासाठ  

“सव क स लागार” (Survey Consultant) हणून या ७ स लागारांची नेमणूक ३ वषासाठ  मनपा 
पॅनेलवर नेमणूक देणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक -  ४८५०           वषय मांक – ०८ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग– आरो य मु य कायालय    
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आमुका/३/का व/३०९/२०१९ द.०४/०६/२०१९    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार घरोघरचा कचरा 
गोळा क न मोशी कचरा डेपो येथे वाहतुक क न टाकणेकामी “ब”, “क” व इ भाग काय े ातील या 
कामासाठ  व अ, फ व ग े य कायालयांतगत कचरा उचलणे व मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेचे 

(सेकंडर  कले शन) व अ ेञीय कायालयातील भाग .१४ व १७ म ये ३ टपर वाहने व भाग .१८ व 

१९ म ये २ कॉ पँ टर वाहने घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे ( ायमर  व सेकंडर ) या 
कामासाठ  मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. या सं थेस दे यात आले या कामाची 
मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आ यानंतर मा.आयु सो यांचे द.०१/०२/२०१९ रोजीचे मा य 

तावा वये अ,फ,ग ेञीय कायालया या काय ेञातील कचरा वाहतूक करणे (सेकंडर  वाहतूक) 

याकामासाठ  द.०१/०१/२०१९ पासून कॉ पँ टर या वाहनाक रता ित मे.टन र. .७३७.४६ व क या 
वाहनाक रता ित मे.टन र. .८८५.२३ या माणे दर देणेकामी मा यता दलेली आहे. सदर कामाची मुदत 

द.३१/०३/२०१९ रोजी संपु ात आलेली असता आरो य वषयक कामाकर ता असलेली आव यकता 
वचारात घेवून द.१२/०४/२०१९ रोजीचे तावा वये सदर कामाचे खचास मा. थायी सिमतीची काय र 
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मा यता घेणेकामी मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर कामास २ म हने 

कालावधीसाठ  मुदतवाढ व यास येणा-या खचा या मा यतेकामी या कायालयामाफत वषय पञ 

.आमुका/३/का व/२८९/२०१९ द.१६/०५/२०१९ रोजी मा. थायी सिमतीसमोर सदरचा वषय ठेव यात 

आलेला आहे. दर यान मा. थायी सिमती सभागृहाम ये झाले या द.२८/०५/२०१९ रोजीचे बैठक म ये 

मे. ए.जी. ए वायरो व मे. बी. ह .जी. इं डया िल. यां याकड ल नवीन गा यांचे आर.ट .ओ. पािसंग चे 

कामकाज रा ह यामुळे घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे कामाची िन.नो. .१०/२०१७-१८ व 

िन.नो. .११/२०१७-१८ या िन वदांचे कामकाज आ ह  द.०१/०७/२०१९ पासून सु  क  अशी वनंती केलेली 
आहे. याअनुषंगान े मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा.िल., यांना पु हा १ म हना 
मुदतवाढ देणे आव यक आहे. यानुसार मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा.िल.यांची 
ठेकेदार हणून द.०१/०६/२०१९ते द.३०/०६/२०१९ अखेर अथवा नवीन ठेकेदारांमाफत कामकाज सु  

होईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 

र. .१,३६,७२,५९५/- (अ र  र. . एक कोट  छ ीस लाख बाह र हजार पाचशे पं या नव फ ) अथवा 
य  होणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 

ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक -  ४८५१      वषय मांक – ०९ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – पयावरण अिभयां क     
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/५/का व/१४८/२०१९ द.२९/०५/२०१९    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       क  शासना या पयावरण, वन हवामान बदल मं ालय तफ “बांधकाम सा ह य व राडारोडा 
यां यातील टाकाऊ घटका या व हेवाट लावणे” या िनयम २०१६ नुसार [C & D Waste 

Management Rule 2016] महानगरपािलकेने यव थापकाची जबाबदार  पार पाडावयाची आहे. 
पयावरण, वन हवामान बदल मं ालय या िनयमांनुसार महानगरपािलकेने सदर यं णेसाठ  उप वधी 
[By laws] मंजूर क न सदर यव थापन खच राडारोडा िनमाण क याकडून वसूल करण े

ता वत आहे. तसेच ना व यपूण तं ान वाप नबांधकाम राडारोडयाचा पुनवापर कर या या व 
टाकाऊ व तूचे माण कमी कर या-या बांधकाम यावसाियकांना ो साहन दे यासाठ  सवलती व 
सूट देण ेयाक रता महानगरपािलकेतफ धोरण िन त करण ेआव यक आहे.  

पूव पठ का: भारत देशातील बांधकाम यवसाया या वृ  दर वा षक ७-८ ट के आहे. पुढ ल वषात नीती 
आयोगा या अनुमानानुसार स या या बांधकामा या ित पट गृहिनमाण क प, र ते, 

यावसाियक व सं था मक आ थापना व मुलभूत सु वधा क प भारतात ता वत 

आहेत. या क पातून वाळू, खड , दगड, चुनखड , माती यांचा वापर मो या माणावर होतो. 
या क पा या बांधकाम सा ह यातून िनमाण होणा-या राडारो यातून अनेक संसाधानाचे 
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वग करण क न पुनवापर केला जाऊ शकतो. यासाठ  द ली व अहमदाबाद येथे पथदश  

क प गेली ५ ते ६ वषापासून कायरत आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील व आजूबाजू या 
प रसरात मो या माणात बांधकाम क प कायरत आहेत. शहरांतगत अनेक वकास 

क पाचे बांधकाम शासन व महानगरपािलकेतफ व खाजगी व पात केले जात आहेत. 

शहरातील म यम वगाम ये सात याने गृह दु ती क रता व सुधारणा क रता घराअंतगत 

बांधकाम सा ह यांचा वापर होत आहे. स थतीत शहरात सदर टाकाऊ बांधकाम सा ह य 

नद , नाले, ओढे, तळे इ याद ं या काठावर व इतर ठकाणी अयो य प तीने टाक यात येत 

आहे. यामुळे मो या माणात नैसिगक ोतांचे दूषण होत आहे. तसेच पदपथ, मोक या 
आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने टाकाऊ बांधकाम 

सा ह य टाक यामुळे नाग रकांना याचा ास होऊन अनारो य प र थती िनमाण होते.  

उ :     Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 नुसार शहरात िनमाण 

होणा-या बांधकामाचा राडारोडा सुयो य प तीने गोळा क न यावर शा ो  प दतीने 

या करणे. शा ो  प तीने येतून वेग या झाले या बांधकाम संसाधानाचा 
पुनवापर महानगरपािलकेतफ के या जाणा-या बांधकाम क पाम ये करणे तसेच खाजगी 
क पाम ये सदर सा ह याचा पुनवापर करणेसाठ  ो साहन देण ेअ याव यक आहे.  

कृती आराखडा: १. शहरातील बांधकाम सा ह य वापर कर या-या सव यावसाियक कं ाटदार व नाग रक 

यांना पयावरण मं ालयातफ बांधकाम व दु ती िन कासनातून िनमाण होणा-या 
राडारो या या महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम अंतगत भाग १८ तील 

२९०,२९१,२९२,२९३ िनयम बंधनकारक असतील. २. बांधकाम व दु ती मधून िनमाण होणा-
या राडारोडा यव थापनासाठ  राडारोडा िनिमतीदारचे वग करण पुढ ल माण ेआहे.  

ेणी .१ : i शासना या व महानगरपािलकेतफ नेमणूक केलेले कं ाटदारामाफत व वध वकास 

कामातून िनमाण होणारा राडारोडा. : ii खाजगी बांधकाम यावसाियक, सं था व 

नाग रकांकडून करणेत येणार  बांधकामे यांना महानगरपािलकेतफ खाजगी बांधकामासाठ  

ािधकृत वा परवानगी वतर त बांधकामातून िनमाण होणारा राडारोडा. ेणी .२ : i शासनाची 
व महानगरपािलकेची परवानगी आव यक नसलेले कोणतीह  घरगुती आ थापना अंतगत, 

सं था अंतगत बांधकाम व दु ती ेणी १ म ये अंतगत समा व  नसलेले सव घटक : ii मनपा 
कंवा कोण याह  ािधका-याकडून परवानगी न घेता करणेत येणा-या बांधकामामधून िनमाण 

होणारा राडारोडा.  

ेणी .१ अंतगत येणा-या घटकांनी पुढ ल माणे कायवाह  करणे अपे त असेल.  

१. शासक य/ िनमशासक य वभागा या व वध वभागामाफत कंवा महानगरपािलके या 
व वध वभागाकडून कायादेश वतर त झा यानंतर ८ दवसा या आत अथवा आप कालीन 
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प र थतीत काम सु  के यानंतर तीन दवसा या आत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
पयावरण वभागाकडे कामाचे व पानुसार िनमाण होणारे राडारोडा या अंदा जत माण व 

कार कामाचे ठकाण व हत नमु यात शासक य/ िनमशासक य कंवा मनपा या संबधीत 

वभागा या कायकार  अिभयंता दजा या अिधका-ंयांकडून मा णत क न सादर करावे. सदर 

राडारोडा ५०० कलोपे ा जा त अस यास आव यक कंटेनरची सं या िन त क न अंदा जत 

या व वाहतूक खच तसेच महानगरपािलकेतफ साठवणूक कंटेनरसाठ  आव यक ठेव 

र कम िन त कर यात येईल.  

२. राडारोडाचे दैिनक माण जा त नस यास िनिमतीदार वतःचे कंटेनर वाप  शकतात व 

महानगरपािलके या कॉल सटर मिधल यं णाना राडारोडा उचल यासाठ  संपक क  शकतात. 

महानगरपािलके या यं णांना टोल  मांकावर राडारोडा उचल यासाठ  संपक के यानंतर 
वर त राडारोडा उचल याची यव था मनपाने नेमले या कंपनीतफ करेल परंत ुकोण याह  

प र थतीत राडारोडा नैसिगक जिमनीवर कंवा र यावर व इतर  टाकता येणार नाह  याची 
जबाबदार  सबंिधत सं थावर व नाग रकांवर राह ल. 

३. अंदा जत या खचा या कमीत कमी २५ ट के र कम व साठवणूक कंटेनरक रता ठेव 

र कम महानगरपािलकेकडे जमा करावी लागेल. ेणी १ म ये येणा-या महानगरपािलके या 
कं ाटदारा यावतीने संबिधत वभागाचे अिधकार  वभागाचा Login व Password वाप न 

े ड ट िनमाण क  शकतात.  

४. स या अ तवात असले या राडारोडा या व अनािधकृत बांधकामा या राडारो या या 
वहनासाठ  व या कर यासाठ  भाग मुखांना Login व Password वाप न े ड ट िनमाण 

क  शकतात. या क रता छायािच  स हत केलेली कायवाह  व राडारोडा अंदा जत माण यांची 
न द करणे आव यक असेल.  

५. महानगरपािलकेतफ राडारोडा यव थापनासाठ  िनमाण कर यात येणा-या मोबाईल अॅप व 

संकेत थळाम ये Login व Password संबिधत सं था यांना अ ीम र कम जमा झा यानंतर 

वतर त कर यात येईल.  

६. सदर अॅप व संकेत थळावर अंदा जत राडारोडाचे माण व जमा अि म र कम खा याम ये 

दसेल.  

७. सदर सं थाने कंटेनर भर यानंतर अथवा सदर सं थेने संपक के यानंतर राडारोडा 
उचल यासाठ  वाहन पाठ वले जाईल. सदर वाहनातील संगणक यं णे दारे उचल यात आलेला 
राडारोडा याचे छायािच  व यांचे वजन तसेच सदर साठ  आकार यात येणार  र कम 

महानगरपािलके या सम वय क ाकडे व मोबाईल अॅप वर दो ह  कडून न दव यात येईल व 

अि म र कमेतून वजावट कर यात येईल.  
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८. राडारोडा उचल यात ये यासाठ  मोबाईल अॅपमधील िश लक र कम ह अंदा जत 

माणा या ५% पे ा जा त असणे आव यक राह ल. ९. सदर र कम ५% पे ा कमी अस यास 

सदर सं थेने ता काळ पुढ ल २५% ट के भरणा करणे आव यक राह ल.  

ेणी २ अंतगत येणा-या घटकांना पुढ ल माण ेकायवाह  करणे अपे त आहे.  

१. ेणी २ अंतगत घटकांनी जमा झालेला राडारोडा, गनी बॅगम ये भरणे आव यक राह ल. ेणी 
२ अंतगत सदर राडारोडा महानगरपािलके या मोशी येथील Construction & Demolition पयत 

वखचाने नेऊन देऊ शकतात. अथवा महानगरपािलके या राडारोडा यव थापन क ास टोल 

 मांकावर संपक क न राडारो यासाठ  वाहन Pickup साठ  बोलव ूशकतात.  

२. राडारोडा मनपा या नजीक या ा फर टेशन पयत ने यास ेणी १ व२ मधील घटकांना 
ा फर टेशन येथे वजना माणे शु क भरणा करावा लागेल. सव ेणीसाठ  पुढ ल माण े

राडारोडा यव थापन शु क आकारणे ता वत आहे. राडारोडा गोळा करणे. ेणी १ व २ 

बांधकाम राडारोडा उचलणे व मोशी राडारोडा या क ापयत वहन खच र. .१५/- ित 

कमी/ ितटन राडारो यावर या करणे. ेणी १ व २ बांधकामराडारोडा या शु क. र कम 

पये. २५०/- ित टन  

िनयम बा  राडारोडा यव थापनाक रता दंड :-  

१. वर ल माणे राडारोडा यव थापन यं णाशी संपक न करता अथवा अनिधकृत राडारोडा 
टाकणा-या य , सं था, यावसाियक, कं ाटदार, नाग रक व इतर घटकावर टाकले या 
राडारोडा या वाहनासाठ  व येसाठ  येणा-या खचा या १० पट शु क अिधक वहन व या 
खच वसूल कर यात येईल. तसेच नागर  घनकचरा यव थापन २०१६ व C & D Waste 

Management Rule 2016 या अिधिनयमनुसार कायवाह स पा  राहतील.   

२. वर ल माणे कोण याह  ेणीमधील घटकाने नैसिगक, नद , नाले, ओढे, इ याद  

जल ोतां या बाजून े वनापरवाना राडारोडा टाकलेचे िनदशनास आ यास, तसेच पदपथ, 

मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने टाकाऊ 

बांधकाम सा ह य टाक याचे िनदशनास आ यास यांचेकडून १० पट दंडाची र कम तसेच 

यांचेवर फौजदार  गु हा मनपा या वतीने दाखल करणेत येईल.  

राडारोडा पासून पुनिनिमत घटका या वापरास ो साहन :-  

१. (i) यायु  राडारोडा वापरणा-या बांधकाम यवसाियकांना ो साहन दे याक रता 
बांधकामम ये ीन ब ड ंग रेट ंग अंतगत GRIHA कंवा LEED माणप  घेणा-या बांधकाम 

क पांना मालम ा कराम ये चिलत िनयमानूसार जा तीत जा त ५% सूट तसेच मो या 
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क पाम ये (Large Development) अथवा परवडणा-या (Affordable Housing) (GRIHA) 

गृहा मानांकननुसार क पाम ये चार टार व पाच टार क पाम ये गृह माणप  अथवा 
(Leed) लीड माणप ाम ये Platinum अथवा गो ड दजा माणप  िमळवले या क पांना 
मनपा या बांधकाम परवानगी वभागाकड ल ीन ब ड ंग रेट ंग या योजनेनूसार चिलत सुट 

देय राह ल.  

(ii) यायु  राडारो यापासून िनमाण झाले या बांधकाम सा ह याचा मो या माणात 

वापर करणा-या बांधकाम यवसाियक कंवा, खाजगी नाग रकांना तसेच शासक य 

/िनमशासक य/मनपा या ठेकेदारांना सदरचे सा ह य या- या वषा या चालू बाजारभावापे ा 
२०% कमी दराने उपल ध क न देण ेसबंिधत एज सींवर बंधनकारक राह ल.  

२. महानगरपािलकेतफ कर यात येणा-या सव थाप य, कामाम ये राडारो यावर या 
क न बन वले या बांधकाम सा ह याचा वापर M२० grade पयत Non structural भागासाठ  

वापर करणे बंधनकारक राह ल यासाठ  मनपा या शहर अिभयंता कायालयाने आव यक 

सा ह याची मागणी या क ाला तीन म हने आगाऊ प तीने े ीय कायालया या 
कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे मा यमातून कळ वण े आव यक आहे. सदर थाप य 

वषयक बाबींचे येक वष चे दर, थाप य वभागामाफत शहर अिभयंता कायालयाकडून 

दरपृ थकरणा दारे िन त करणेत येतील. तसेच बाजार भावातील अशाच बाबीं या दरापे ा 
सुमारे २०% कमी दराने सदरचे सा ह य मनपा या व वध वकास कामासाठ  उपल ध क न 

देण ेसबंिधत एज सीवर बंधनकारक राह ल. याचा वापर मनपा या व वध वकास कामाम ये 

आव यकतेनूसार करणेची द ता थाप य/उ ान/ ेनेज/पाणीपुरवठा इ याद  वभागांकडून 

घेणेसाठ  अशा बाबींचा समावेश िन वदेम ये वतं पण ेकरणेत येईल.  

३. याम ये ामु याने पे हर लॉक, कब टोन, चबस क हर,  गाड, युट लीट  ड ट व इतर 

आव यकते माणे िनमाण होऊ शकणारे ना व यपूण का ट ॉड टसचा समावेश असेल. या 
यित र  व वध वकास कामांसाठ  लागणारे क चे सा ह य उदा. दगड, खड , वटा, वाळू, 

माती इ याद  सह र यासाठ  लागणारा भराव, GSB, Wet - Mix इ याद  व वध बांधकाम 

साह याचा वापर मनपा या व वध वभागाकड ल ठेकेदारांमाफत करणेसाठ ची काय णाली 
शहर अिभयंता कायालयाकडून िन त करणेत येईल. यानुसार याचा वापर मो या माणात 

करणे आव यक आहे.  

       सबब उपरो  माणे पंपर  िचंचवड शहरातील िनमाण होणा-या बांधकामा या राडारो याचे 

Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 चे िनयमानूसार वहन क न याचेवर 

शा ो  प दतीने या क न यापासून िनमाण होणा-या व वध Precast Product बांधकाम 

सा ह याचा पूण वापर मनपा या व इतर खाजगी बांधकामाम ये करणे या धोरणास [C & D Waste 

Policy] मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
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होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक -  ४८५२      वषय मांक – १० 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय    
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/१२९/२०१९ द.०६/०६/२०१९    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/4/2018-19 अ वये भाग .२ म ये 
मनपाचे व वध सां कृितक काय म व डा वभागामाफत भरव यात येणा-या पधासाठ  मंडप 
यव था करणेकामी मे.लाल दप क शन िन.र. .41,47,596/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
स ेचाळ स हजार पाचशे शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .41,47,596/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .41,47,596/- पे ा 16.20% कमी हणजेच र. .34,75,685/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- एकुण र. .34,75,685/- 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 -  ४८५३      वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – थाप य क मु यालय    
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/१३०/२०१९ द.०६/०६/२०१९    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .84/5/2018-19 अ वये भाग .२ व वध र ते 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .31,20,379/- (अ र  र. . एकतीस लाख 
वीस हजार तीनशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,40,878/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .30,40,878/- पे ा 24.60% कमी हणजेच र. .22,92,822/- + रॉय ट  चाजस र. .10,601/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .23,72,323/- 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 
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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 देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक -  ४८५४      वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – थाप य BRTS    
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/BRTS/१९१/२०१९ द.०६/०६/२०१९    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/02/2018-2019 अ वये जमा - 31 या 
र यावर ल व वध सेवावा ह यांसाठ  खोदलेला र ता व पदपथ यांचे चर पूववत करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .63,54,481/- (अ र  र. . ेस  लाख चोप न हजार चारशे 
ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .62,66,831/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,66,831/- पे ा 
23.70% कमी हणजेच र. .47,81,592/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .87,650/- = एकुण र. .48,69,242/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व त ु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 करणे  बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक -  ४८५५      वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – मा यिमक िश ण  
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  .मा य/िश/४/का व/३२०/२०१९ द.०६/०६/२०१९    
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मा यिमक िश ण वभागाअंतगत १८ मा यिमक 
व ालय कायरत असून सदर व ालयातील व ा याक रता द इंटरनॅशनल असोिसएशन ऑफ 
लाय स ल ज या वतीने ा यापक ीम.शैलेजा सांगळे यांनी समाजातील गंभीर सम येवर उपाय 
हणून प गडाव थेतील मुलांचा भाविनक सामा जक िश ण प दतीवर आधा रत प गडाव था 

आ ण कौश ये (इ.६ वी ते ८ वी) व ा याक रता काय म राब वत आहेत. सदरचा काय म हा 
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एक बहुआयामी व ितबंधा मक असून यादवारे व ा याम ये मह वाची जीवना यक मू ये व 
सामा जक भाविनक कौश ये जवली जातील याकामी अंदाजीत र. .९३,०००/- (अ र  
र. . या नव हजार फ ) चे खचास अथवा य ात येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक -  ४८५६      वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा, ब े ीय  

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पाप/ुब ेका/का व/३०/२०१९ द.०६/०६/२०१९    

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ JNNURM अंतगत पवना धरणातून से. .२३, 

जलशु करण क ापयत थेट पाईपलाईनने पाणी आणण ेया क पाचे काम हाती घेतले आहे. या कामास 

मनपा ह बाहेर पवना धरण तांनी, थािनक शेतक-यांनी, तसेच भारतीय कसान संघ व इतर यांनी 
मो या माणात वरोध केलेला आहे. मा.उ च यायालयाने द.१९/१०/२०१० रोजी सदर जन हत यािचका 
फेटाळली होती. मा.उ च यायालयाने दले या िनदशानुसार, भारतीय कसान संघ व इतर यांनी, 
मा.मु य अिभयंता तथा मा. ाथिमक ववाद िनवारण अिधकार  यांनी द.२७/०१/२०१० रोजी दले या 
िनणयाचे वरोधात, महारा  जलसंप ी िनयमन ािधकरण (MWRRA) यांचेकडे अ पल केले होते. सदर 

अ पलाची सुनावणी होऊन, MWRRA ने द.१६।०५।२०१२ रोजी आदेश दलेले आहेत. यानुसार काह  

िनदश देऊन पवना धरणातुन थेट पाईपलाईन क प राब वणेस मा यता देऊन, भारतीय कसान संघ व 

इतर यांचे अ पल फेटाळले आहे. पवना थेट पाईपलाईनचे काम त कालीन मा. मु यमंञी, महारा  शासन 

यांचे आदेशानुसार जैसे थे प र थतीत आहे. यामुळे अ ापह  पवना थेट पाईपलाईनचे काम बंद आहे. 

यासाठ  मनपा तफ काम चालू करणेबाबत वारंवार पाठपुरावा करणेत आलेला आहे. याबाबत मा.मु यमंञी 
यांचे अ पर मु य सिचव यां या अ य तेखाली द.०३/०१/२०१९ व ०४/०२/२०१९ रोजी बैठक झाली आहे. 

सदर बैठक म य े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वर या भागातील (Up Stream) िसंचनासाठ  तसेच 

 बगर िसंचनासाठ  थेट पाईपलाईनने पाणी पुरवठा करणेकामी या कामाचा स व तर क प अहवाल 

जलसंपदा वभागाने करावा. तसेच सदर क पाचा खच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने करावा असे 

िनदश देणेत आले आहेत.  (याबाबत मा.क  अिधकार  यांचे कड ल प  .ममुंस/ शासन क /प , 
जा. .५७/२०१९ द.११/२/२०१९ व मा.मु यामं ी यांचे अ पर मु य सिचव यांचे अ य तेखाली 
द.४/२/२०१९ रोजी झाले या बैठक चा अहवाल इितवृ ांताचे अवलोकन होणेकामी सादर.) यास 

अनुस न उप कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंघारे वभाग पुणे यांचे कड ल प  
.जा. .खपा व/ शा-३/२९८७/२०१९ द.३०/४/२०१९ “सदर क पाची मा.मु यमंञी यांचे 

अित र  मु य सिचव यांनी द.३०/०१/२०१९ व ०४/०२/२०१९ रोजी घेतले या बैठक म ये पवना क प 

िसंचन ेञास बंद त पाईपलाईन ारे पाणीपुरवठा करणेबाबत दले या सुचनेनुसार सदर क पाची 
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अंदा जत एकूण कंमत कळ यासाठ  व यास शासक य मा यता घे यासाठ  क पाचे सखोल सव ण, 

संकलन, अंदाजपञक व स व तर क प अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे” असे कळवून या कामीचा 
खच र. .७९.३० ल  िनधीची तरतूद करणेकामी वंनती केलेली आहे. मा. अित र  मु य सिचव यांचे 

बैठक तील िनदशां माणे तसेच उप कायकार  अिभयंता, जलसंपदा वभाग, यांचे मागणीस अनुस न 

थमत: स व तर क प अहवाल तयार करणेकामी र. .७९.३० लाखा या रकमेची तरतूद असण े

आव यक आहे. अंदाजप कातील पानांक ५०७, अनु. .६/१ नुसार असले या, “पवना धरणातून से. .२३ 

पयत थेट पाईपलाईन टाकण,े” या कामा या तरतूद मधून वषयांक त कामाचा खच करता येईल. तसेच, 

सदरचा क प महानगरपािलके या ह बाहेर आहे. सबब,सदर कामासाठ  र कम .७९.३० ल  

जलसंपदा वभागास देणेसाठ  मा. महापािलका सभे या मा यतेची आव यकता आहे. तर  पवना 
क पा या लाभ ेञाम ये पाईपलाईन ारे िसंचन व बगर िसंचनासाठ  पाणीपुरवठा करणे या 
क पासाठ  स व तर क प अहवाल तयार कर यासाठ  क पाचे सखोल सव ण, संकलन, 

अंदाजपञक तयार करणे या कामी येणा-या खचास र. .७९.३० लाखास शासक य मा यता िमळणेकामी 
तसेच सदरचे काम ह बाहेर असलेन े मा. महापािलका सभेची मा यता िमळणेसाठ  तसेच, सदरची 
र कम जलसंपदा वभागास दे यासाठ  सन २०१९-२० या अिथक वषातील अंदाजपञकातील,’ 
पाणीपुरवठा ट पा-१’ या लेखािशषातगत, “पवना धरणातून से. .२३ पयत थेट पाईपलाईन टाकण,े” या 
कामा या तरतूद मधून (अंदाजप कातील पानांक ५०७, अनु. .६/१, र. .३२०.४६ कोट ) सदर कामापोट  

र. .७९.३० ल  अदा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक -  ४८५७     वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – मा हती व जनसंपक 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .माजस/४/१३४/२०१९ द.०४/०६/२०१९    

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–   

       मा.भारत िनवडणूक आयोगा या िनदशानुसार व मा. ज हािधकार  पुणे यांचे. 
द.२६/३/२०१९ चे प ानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त वीप ३ या कय माची 
अंमलबजावणी कर यात आलेली होती. यासाठ  टे पो साउंड िस ट म, ले स, पथनाटया ारे 
जनजागृती, कर यात आलेली होती. यासाठ  येणा-या र. .६,६९,९००/- (अ र  र. .सहा लाख 
एकोणस र हजार नउशे फ ) इत 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. 
--------- 

 
 



17 
 
 
ठराव मांक -  ४८५८      वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचेकड ल प  .YCMH/भांडार/२/का व/७३/२०१९ द.०६/०६/२०१९    

      मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माण े–   

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या पॅथोलॉजी 
वभागाने यां या वभागासाठ  पे टा हेड माय ो कोपची मागणी केलेनुसार सदर उपकरण खरेद  
करणेसाठ  ई-िन वदा सुचना .११/२०१८-१९ (YCMH) अ वये िन वदा िस द क न माग व यात 
आ या हो या. यानसुार ा  िन वदांम ये मे. ी कं शन, िनगड  यांनी सादर केलेली िन वदा 
एकूण र. .६,५०,०००/- (अ र  र. .सहा लाख प नास हजार फ ) ह लघु म ा  झाली असुन 
संबंिधत दर वकृत कर यात आलेले असुन संबंिधत पुरवठाधारक मे. ी कं शन, पंपर  यांना 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर उपकरण खरेद साठ  
होणारा खच एकूण र. .६,५०,०००/- चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ४८५९      वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभां/५/का व/३५८/२०१९ द.०७/०६/२०१९    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–   

      मनपाचे व वध वभागास न याने मागणी व वेळोवेळ  आव यकतेनुसार तसेच मागणीनुसार 
करावयाची छपाई संदभात मे.आिशष एंटर ायजेस िचंचवड यांचेशी कर यात आले या दर 
करारानुसार छपाई सा ह याचे ई िन वदा ं .07/2018-19 अ वये ा  लघु म मंजुर दरानुसार 

तावात नमूद एकुण 40 बाबींसाठ  छपाई सा ह याचा पुरवठा  एकुण र. .61,26,132/- (अ र  
र. .एकस  लाख स वीस हजार एकशे ब ीस फ ) या मयादेत मनपा व वध वभागाकड ल 
आव यकतेनुसार छपाई करणेसाठ  येणा-या य  खचास व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स 

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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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक -  ४८६०      वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/०६/२०१९      

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

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव –  
  मा. थायी सिमती ठराव .४२३६ द.२९/०१/२०१९ मधील तुत वषयातील कामासाठ  
मे.भ  एंटर ायझेस, िशवतेजनगर, िचंचवड टेशन, पुणे १९ यांचेकडून २६ जानेवार  २०१९ 
जास ाक दनािनिम  व ाथाना खाऊ हणून टािनया गुड डे रच बटर ६६ ॅम ब क टे खरेद  

करणेकामी र. .८२,७०९/- चे खचास मा यता देणेत आली आहे. तथा प य ात खच 
र. .८५,७०९/- (अ र  र. .पं याऐंशी हजार सातशे नऊ फ ) झाला अस याने या र कमेस 
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 -  ४८६१      वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/०६/२०१९      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राहूल कलाटे 

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राहूल कलाटे यांचा ताव –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालय व महापािलके या 
इतर णालयात ण उपचाराक रता दाखल केले जातात. महापािलके या णालयांम ये पंपर  
िचंचवड शहरातील तसेच इतर ामीण भागातून व शहरांमधून ण उपचाराक रता येत असतात. 
यामधील बहुतांशी णाचंी आिथक प र थती बेताची असते, ब-याच णांचे पंपर  िचंचवड 

शहराम े नातेवाईकह  नसतात. महापािलके या णालयांम ये उपचाराक रता सामा य दर 
आकारले जात असले तर  खूपदा उपचाराचे बील हे णाचे आिथक कुवतीपे ा अिधक असते. ह  
बाब वचारात घेता बहुतांशी णांची बेताची आिथक प र थती व मानवते या ीकोनातून 
महापािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासह मनपा या सव णालयात उपचाराक रता 
दाखल झाले या णांचा उपचार चालू असताना कंवा णालयात दाखल असतांना मृ यु झा यास 
सदर णाचे मृ यु समयी असणारे सव थक त बील माफ करणेत यावे. यामुळे सदर मृत णाचे 
नातेवाईकांना महापािलकेकडून एक कारे द:ुखात मदत होणार अस याने सदर वषयास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 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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ठराव मांक -  ४८६२      वषय मांक – २० 
दनांक – १२/०६/२०१९      

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

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  
       ी.नागनाथ आ णा कांबळे रे डओ मॅकेिनक इले िशयन यांचे सेवान द पु तका म े 
चुक ची ज म दनांक न द व यात आलेली आहे. याबाबत ी.कांबळे यांनी द.१२/०८/२०१५, 
द.२३/०५/२०१८, द.१४/०५/२०१९ अ वये मा.आयु  यांचेकडे ज म दनांक द ु तीबाबत अज 
सादर केलेले आहेत. ी.नागनाथ आ णा कांबळे यांनी शासनिनणय व यालयीन िनणयानुसार 
सादर केलेले कागप ांचे अनुषांगाने कागदप ांचे अवलोकन क न ी.कांबळे यांचे सेवान द 
पु तकाम ये यो य ती ज म दनांक दु ती करणेकामी व यो य ती कायवाह  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 -  ४८६३      वषय मांक – २१ 
दनांक – १२/०६/२०१९     वभाग – पाणीपुरवठा जलशु द करण क  

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.संतोष ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पाप/ु६/६३९/२०१९ द.१२/०६/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
       भामा आसखेड पाणी पुरवठा क प त शेतक-यांना पुनवसनापोट  ज हा पनुवसन 
अिधकार  यांना भामा आसखेड धरणा या धरण त बािधतां या पुनवसनासाठ  (पुन थापना खचा 
ऐवजी पुनवसन खच) अदा करणेचा ताव मा. थायी सिमती समोर मा यतेसाठ  सादर केलेला 
आहे. आता पुण ेमनपाने न याने र. . २० कोट  ( एकूण २०+५ = २५ कोट  ) भामा आसखेड 

धर या या बािधतां या पुनवसनापोट  ज हािधकार  कायालयात अदा केलेले आहेत. आता 
या माणे प.िच.मनपाने पुनवसन खचापोट  र कम अदा करणेची मागणी होत आहे. सबब पुणे 

मनपा व प.िचं.मनपा यांना सदर धरणातील पा या या आर णा या माणात प.िच.ंमनपानेअदा 
करावयाची र. .१६.७० कोट  इतक  येत आहे. तर ,  

१. पुणे महापािलका यांनी दनांक २२/०५/२०१९ रोजी मा. ज हािधकार  कायालयाकडे भरणा 
केलेली र. . २० कोट  या धरतीवर भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतगत मा. ज हािधकार  
पुणे यां या मागणीनुसार भामा आसखेड क पातील क प त खातेदारांना रोख र कमे या 
व पात पुनवसनाची र कम भरपाई पोट  तुतास र. .१६.७० कोट  मा. ज हािधकार  यां याकडे वग 

करणेस.  

२. सदर पुनवसन खचापोट  क प त शेतक-यांस आदा करणेसाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपिलके या सन २०१९-२० या अंदाजप कातील सन २०१९-२० पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी या लेखािशषा अंतगत अंदाजप क १ मधील अ. . १ पान . २६१ वर “ पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित र  ोत िन त करणे. यातील पाणीसाठा आर त करणे व 
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तदनुषंिगक कामे करणे.” या कामा अंतगत पाणी आर णापोट  पाटबंधारे वभागाकडे िसंचन 
पुन थापना खचापोट/ पुनवसनाची र कम आदा करणे तरतूद र. . ३७.५० कोट . तरतूद यामधून 
र. . १६.७० कोट  अदा करणसे 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 -  ४८६४      वषय मांक – २२ 
दनांक – १२/०६/२०१९      

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

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे 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 दुबे ह  व ािथनी संपुण अंध असुनह  यु.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 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 शकल.े 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 
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ि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 प हला 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 िश णा क रता आव यक सोयी सु वधांसह वनामोबदला 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. 
--------- 

ठराव मांक -  ४८६५      वषय मांक – २३ 
दनांक – १२/०६/२०१९      

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

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव -   
      मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०६ म ये ऐनवेळेचा वषय हणून करसंकलन 
वभागाकड ल वषय .४९ ठराव .४५६० द.२८/२/२०१९ यास मंजुर  िमळाली आहे. सदर 
ठरावातील "मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा" हा मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी 
फ  "मा यता देणेत येत" आहे हा मजकुर नमुद करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
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कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८६६      वषय मांक – २४ 
दनांक – १२/०६/२०१९      

सूचक – मा.संतोष ल ढे      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.संतोष ल ढे, मा.राज  गावडे यांचा ताव -      

       बेन, ऑ ेिलया येथील महापौर यांनी दनांक ०७ ते १० जुलै २०१९ या कालावधीत 
जगातील १०० शहरां या महापौरांना काय मासाठ  िनमं त केलेले आहे सदर आंतररा ीय 
प रषदेम ये १०० शहरांचे १००० पे ा जा त ितिनधी सहभाग घेणार अस याने सदर प रषदेम ये 
जागितक दजाचे व े  नेटव कगमध या संधी तसेच येयिन  यवसाय काय म आखून शहरे 
गितमान बन वने शहरांची थरता गतीिशलता, नविनमाण कर याची मता या ब ल मागदशन 
करणार असून महानगर िनिमती या अ यासा या ीने पंपर  िचंचवड शहराला याचा फायदा 
होणार आहे. या ीने मुळ प ात नमुद के या माणे प रपुण वकासाचा ट पा गाठत असले या 
पंपर  िचंचवड शहराचे ितिनिध व करण,े पॉ सरिशप या संधीतून शहराला/ महापािलकेला उपयोग 
क न घेणे आ ण न वन पाटनरिशप आ ण कोलॅबरेशन शहरात ता पत करणे यासाठ  सदर 
प रषदेम ये सहभागी होणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील भ व य काळातील वकासकामे 
आ ण सु वधां या ीने वर ल िनमं णानुसार शहरा या वतीने मा.महापौर यांना उप थीत रहावयाचे 
अस याने मे. हजन हॉिलडेज,् ािधकरण, िनगड , पुणे-४११ ०४४ यांचे माफत सदर दौ-यांचे 
िनयोजन कर यास द.०७ ते १० जुल,ै २०१९ या कालावधीत मा.महापौर यांचा हसा, वमान वास, 
िनवास, ना ा, भोजन, थािनक वास व इतर अनुषंिगक बाबींकामी पॅकेज टूर व पात दौ-यांचे 
आयोजन करणेकामी यांनी सादर के या माणे सव करांसह र. .४.८०,०००/- (अ र  र. . चार 
लाख ऐंशी हजार फ ) अथवा य  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 -  ४८६७      वषय मांक – २५ 
दनांक – १२/०६/२०१९      

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

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव -   
वषय - िल पक पदावर ल िनयु  र  क न गट ड या मुळ पदावर पदावनत क न              

       खातेिनहाय चौकशी सु  केले या कमचा-यांचा अ पल अज. 
 वषय .२५ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे 

सभे या वेळ  वषय .२५ चा वचार करणते यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -  ४८६८      वषय मांक – २६ 
दनांक – १२/०६/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव -   
वषय - ी.गणेश ध डबा राऊत, किन  अिभयंता ( व) यांचा अ पल अज. 

 वषय .२६ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे 
सभे या वेळ  वषय .२६ चा वचार करणेत यावा. 

 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/५९५/२०१९ 
दनांक – १३/०६/२०१९ 

                                                        
                                                    (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.             
 


