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

कायप का मांक – ६७ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १३/०६/२०१८                  वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

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

दनांक १३/०६/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.मोरे र महादू  भ डवे 
३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे 

५. मा.गावडे राज  तानाजी 
६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

११. मा.खानोलकर ा महेश 

१२. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१३. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१४. मा.डोळस वकास ह र ं  

१५. मा.बारणे अचना तानाजी 
१६. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१), मा.गावडे - 
अित र  आयु  (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोझकर - मु यलेखाप र क, 
मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.साळवे – 
अित र  आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे – मु य 
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लेखापाल, मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.पठाण - सहशहर अिभयंता, मा.खोराटे, मा.द ुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.लोणकर, मा.राऊत, मा.बोदडे, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.पवार – .कायदा स लागार, 
मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – चाय, औ. .क., मा.िशंदे – शासन अिधकार  
(िश ण मंडळ), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.इंगळे, मा.तांबे मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, 
मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, 
मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.धानोरकर, मा.सेठ या - कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.दगडे - पशुवै क य अिधकार , मा.जगताप - कामगार क याण अिधकार , मा.आगळे, 
मा.लटपटे – शा.अिधकार , मा. ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.चारटणकर - 
सह यव थापक य संचालक (पीएमपीएमएल) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
 

वषय .२७) मा. थायी सिमती सभा आयोजना बाबत.- मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा 
िचंचवडे यांचा ताव.  

वषय .२८) कै.सदािशव ब हरवडे डांगण सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत. – 
मा.राज  गावडे, मा. सागर आंगोळकर यांचा ताव.  

वषय .२९) भाग .१९ (न वन भाग .१६) मधील वा हेकरवाड  प रसरात नाला बांधणे व 
अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

वषय .३०)  भाग .२१ म ये ठक ठकाणी नाले बांधणेबाबत. 
वषय .३१) पंत धान आवास योजने अंतगत मौजे च-होली येथील न वन स.नं.४०८ प,ै ४०९ पै 

(आर ण .२/८३) येथे अिथक या दबुल घटकांसाठ  (EWS) घरकुल योजना 
राब वणे क पास महारेराची र ज ेशन फ  अदा करणेबाबत.  

वषय .३२) खाजगी व ालयांमधील इय ा १० वी म ये ९०% पे ा जा त गुण िमळ वलेले 
दा र य रेषेखालील गुणवंत व ाथाना ब ीस र कम देणेबाबत. - मा.सागर 
आंगोळकर, मा. वलास मे डगेर  यांचा ताव.  

वषय .३३) उ डाणपुल तसेच महापािलके या िमळकतींवर अनािधकृतपणे िचटकव यात येणा-
या जा हरातींवर कारवाई करणेबाबत. - मा. वलास मे डगेर , मा.यशोदा बोईनवाड 
यांचा ताव.  

वषय .३४) मा. थायी सिमती ठराव .२५४७ द.११/४/२०१८ म ये द ु तीबाबत. - मा.सागर 
आंगोळकर, मा. वलास मे डगेर  यांचा ताव.  
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वषय .३५) न वन गृह क पांना ( क म) बांधकाम परवाना वभागाकड ल न वन परवाना 
बाबत. - मा. वलास मे डगेर , मा.सागर आंगोळकर, यांचा ताव.  

वषय .३६) महापािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील व ाथाना शालेय सा ह य 
देणेबाबत – मा. राज  गावडे, मा. न ता ल ढे यांचा ताव. 

वषय .३७) मा.पोिलस आयु  पुणे यांचे मागणीनुसार पंपर  िचंचवड शहर पोलीस आयु  
            कायालयाक रता मनपा या मालक ची िचंचवड येथील स.नं.१६५ व १६६ 

िस.स.नं.३२५० मधील आ. .१९४ ेमलोक पाक शाळा इमारत िनयमानुसार भा याने 
देणेबाबत. 

--------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक – मा.राज  गावडे                                    अनुमोदक – मा.अचना बारण े
 
        रा संत दजा ा  झालेले आ या मक गु  भै यूजी महाराज यांचे द. १२/६/२०१८ रोजी 
द:ुखद िनधन झाले अस याने तसेच महारा  रा याचे व मान कॅबीनेट कृषीमं ी आ ण भारतीय 
जनता पाट चे जे  नेते व माजी देशा य मा.ना.पांडुरंग उफ भाऊसाहेब फंुडकर यांचे 
द.३१/५/२०१८ रोजी द:ुखद िनधन झाले असून यांना आज या सभेत दांजली वाह यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 

---------- 
 
(महापािलकेत मु य लेखाप र क पदावर न याने जू झालेले मा. कंुभोजकर, मु य लेखा प र क 
यांचे वागत क न मा. सभापती, थायी सिमती यां या ह ते यांचा स कार कर यात आला 
तसेच मा. थायी सिमती या सभापती मा.ममता गायकवाड यांनी शालांत प र ेत ा  केले या 
यशा बाबत मा.आयु  सो. यां या ह ते यांचा स कार कर यात आला.)  
 

---------- 
              
               दनांक ०६/०६/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६६) 

चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

--------- 
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ठराव मांक - २७७१      वषय मांक - ०१ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान वभाग 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मातं व/६/का व/१७२/२०१८ द.०७/०५/२०१८ 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये NIC यांचेकड ल ई-िन वदा (e-Procurement)     
               संगणक णालीचे यश वीपणे अंमलबजावणी बाबत.  

वषय मांक ०१ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २७७२      वषय मांक - ०२ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – अ े य, थाप य 
सूचक – मा.न ता ल ढे                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .अ ेका/ था/का व/५७७/२०१८ द.१५/०५/२०१८ 

  मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

       पपंर  िचंचवड मनपा या मु य शास कय इमारतीतील जुना जी बी हॉल येथे लॅब 
टाकणे ता वत आहे. सदर कामासाठ  क प आराखडा करणे बांधकाम परवानगी घेण,े 

चरल डझाईन तयार करणे इ याद  कामे करणे आव यक आहे. यानुसार सदरचे िनयो जत 
लॅब बांधणेसाठ  व या अनुषंगाने इतर थाप य वषयक कामे करणे या कामाचे िनयोजन, 

संक प िच े, क प आराखडे, बांधकाम परवानगी, पुवगणनप क, िन वदा इ. तयार करणेकर ता 
त  वा तु वशारद (Architect) व िन वदा प ात कामे करणे कर ता क प यव थापन स लागार 
(PMC) ची नेमणुक करणे आव यक आहे. मनपा पॅनलवर ल मे. के. बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग 
स हसेस यांनी मनपा मु य इमारतीचे चरल ऑड ट केलेले आहे. तसेच यांना आ कटे ट, 

चरल व क प यव थापन स लागाराचा अनुभव आहे. तसेच ते मनपा या चिलत 
दरानुसार वषयां कत काम करणेस तयार आहेत. तर  मे. के. बी.पी. िस हल इं जिनअ रंग 
स हसेस यांचे क प कामाचा पुवानुभव व कौश य ल ात घेता पंपर  िचंचवड मनपा या मु य 
शास कय इमारतीतील जुना जी बी हॉल येथे लॅब टाकण ेव इतर थाप य वषयक कामे करण े

या क पासाठ  यांची वा तु वशारद (Architect) व क प यव थापन स लागार (PMC) हणून 
नेमणूक करणेचे योजन आहे.तर  पंपर  िचंचवड मनपा या मु य इमारतीम ये जुना जी.बी. 
हॉलवर लॅब टाकण ेव इतर थाप य वषयक कामे करण ेया क पासाठ  मे. के. बी.पी. िस हल 

इं जिनअ रंग स हसेस यांना मनपाचे चिलत दरा माणे वा तु वशारद (Architect) हणुन िन वदा 
र कम पये ५० लाखा या पुढे २% फ  अदा करणेकामी व क प यव थापन स लागार (PMC) 
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हणुन सदर कामासाठ  िन वदा रकमे या २.७५% अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
 

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

ठराव मांक - २७७३      वषय मांक - ०३ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग–म यवत  सा ह य भांडार(वै कय) 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .मसाभा/ं४/का व/१२४/२०१८ द.१६/०५/२०१८ 

  मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

       पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये हे थ काड मॅनजमट 
िस टम राब वणेकामी िन वदा ं .१४/२००८-०९ राब व यात आलेली होती. िन वदेमधील लघु म 
िन वदाकार मे.अमृता टे नॉलॉजी यांना या या ा  झाले या दरास मा.आयु  सो. यांची मा यता 
घेवून हे थ काड मॅनजमट िस टम उभारणेत आलेली आहे. वाय सी एम एच येथील २०,००० 
हे थ काडचा पुरवठा द.१९/०२/२०१८ रोजी संपलेला अस याने वाय सी एम एच येथे णाना 
हे थ काड उपल ध क न देणेकामी न याने करारनामा न करता द.१९/०२/२०१८ पासून ित 
दन अंदाजे ३०० काड माणे काड खरेद  करणेकामी अंदाजे सहा मा हने क रता हणजेच द.१८ 

ऑग ट २०१८ पयत १८० दवसाक रता १८० X ३०० काड ५४,००० काड घेणेकामी ित काड 
र.र.१५/- माणे अंदा जत खच र. .८,१०,०००/- इतका होणार आहे. याकामी मागील 
करारना यास अिधन राहून आव यक अंदा जत खचास एकूण र. .८,१०,०००/- (अ र  र. .आठ 
लाख, दहा हजार फ ) व काड कमी जा त झालेस याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७७४      वषय मांक - ०४ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग– औ. .सं था (मुलींची) कासारवाड  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .औ संमु/०१/का व/११०/२०१८ द.२४/०५/२०१८ 

  वषय - औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  येथे एक त मानधनावर 
               िनदेशक फेरिनयु  बाबत.  

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

---------- 
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ठराव मांक - २७७५      वषय मांक - ०५ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. . था/िन/क-मु य/११७/२०१८ द.०१/०६/२०१८ 

  मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/1/2017-18 अ वये भाग .८ इं ायणीनगर 
म ये ठक ठकाणी चौकाम ये युर स बस वणे व सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी 
मे.एस.बी.सवई िन.र. .66,03,534/- (अ र  र कम पये सहास  लाख तीन हजार पाचशे चौतीस 
फ ) पे ा 12.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .58,10,450/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७७६      वषय मांक - ०६ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – उ ान वभाग 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/६७६/२०१८ द.३१/०५/२०१८ 

  मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       मनपाचे उ ान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट /शत  माणे तसेच भाववाढ कलम लागु 
अस यास भाववाढ कलमानुसार देखभाल कामासाठ  ि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 राहुन संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केलेले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २७७७      वषय मांक - ०७ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/६/का व/१०४/२०१८ द.०४/०६/२०१८ 

  मा.मु य लेखा प र क यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
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       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२१/०५/२०१८ ते द.२७/०५/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१०४/२०१८ द.०४/०६/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७७८      वषय मांक - ०८ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जा. .YCMH/भांडार/२/का व/२८४/२०१८ द.०१/०६/२०१८ 

  मा.सहा. आयु  (भांडार) यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग ओट  वभागाने यांचेकड ल ऑ टकॉन 
कंपनी या फॅको मशीन क रता ०१ नग हॅ डपीसची मागणी केली होती. यानुसार उ पा दत 
कंपनीचे अिधकृत वतरक मे.टे नो हजन इं डया ा.िल., मुंबई यांनी एकूण र. .२,५७,६००/-  चे 
दरप क सादर केले होते. सदरचे दरप क वकृत करणेत आलेले असुन यानुसार यांना 
हॅ डपीसचा पुरवठा आदेश िनगत करणे आव यक आहे. सबब िन वदा न मागवता, करारनामा न 
करता, थेट प दतीने उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक मे.टे नो हजन इं डया ा.िल., मुंबई 
यांचेकडून ने रोग ओट  वभागासाठ  आव यक ०१ नग हॅ डपीस खरेद  करणेस व सदर हॅ डपीस 
खरेद  करणेकामी एकूण र. .२,५७,६००/-  (अ र  र. . दोन लाख स ाव ण हजार सहाशे फ ) 
चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७७९      वषय मांक - ०९ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जा. .YCMH/भांडार/२/का व/२८३/२०१८ द.०१/०६/२०१८ 

  मा.सहा. आयु  (भांडार) यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या योगशाळा 
वभागा या मागणीनुसार यांचे वभागातील TB Culture System Model - MGIT960 या उपकरणाचे 
CMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Becton Dickinson India Private Limited, Gurgaon यांनी 
दर कमी क न सादर केलेले र. .३,१३,८८०/- (अ र  र. .तीन लाख तेरा हजार आठशे ऎ ंशी फ ) 
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चे दरप क वकृत करणेत आले आहे. यानुसार योगशाळा वभागातील TB Culture System - 
Model - MGIT960 चे CMC संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Becton Dickinson India Private Limited, 

Gurgaon यांचेकडून  िन वदा न माग वता, करारनामा क न थॆट प दतीने करणॆस व सदर CMC 

करणेकामी होणारा खच एकूण र. .३,१३,८८०/-(अ र  र. .तीन लाख तेरा हजार आठशे ऎशंी 
फ ) ला मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २७८०      वषय मांक - १० 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग–नागरव ती वकास योजना वभाग 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .ना वयो/०६/का व/२५५/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

  मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       सन २०१७-१८ या आिथक वषाकर ता इ.१० वी  व १२ वी मधील ८०% पे ा जा त गुण 
संपादन के याला  व ा याना  ब ीस र कम देणेकामी जाह र कटना ारे अज माग व यात आले 
होते. यानुसार एकुण ५०५९  अज ा  झाले असून या अजाची तपासणी केली असता 
योजने या अट  व शत  नुसार एकूण ४४८४ अज पा  झाले आहेत. व एकुण ५७५ अज अपा  
झाले आहेत. मा. थायी सिमती सभा ठराव .१२३२ दनांक   २९/११/२०१७ अ वये मा यता 
घेऊन एकुण ४४८४ पा  लाभाथ ना  सन २०१७-१८ या आिथक वषात लाभ दे यात आला आहे. 
उव रत अपा  अजापैक  कागदप ां या पुततेनंतर पा  ठरणा-या व ा याना लाभ देणे आव यक 
आहे. एकुण ५७५  अपा  अजापैक  २७४ अजदारांनी कागदप ांची पुतता केली आहे. योजने या 
मंजूर धोरणा माणे या पा  अजदारांना खालील माणे ब ीस र कम  देणे आव यक आहे. 

१. इ.१० वी 80% ते 90% गुण संपादन    173    *  10000 =  17,30,000/- 

२. इ.१० वी 90%  पे ा जा त गुण संपादन   75   *  15000 =   11,25,000/-        

         ३. इ.१२ वी 80% पे ा जा त गुण संपादन    26   *  15000 =    3,90,000/-    

                             एकुण पा  लाभाथ   274                       एकुण र. .32,45,000/-   

     वर ल माणे एकूण २७४ पा  व ा याना लाभ देणेकामी एकूण र. .३२,४५,०००/- (अ र  
र कम पये ब ीस लाख पं चेचाळ स हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. सन २०१८-१९ चा 
व ीय वषात “इ.१० वी  व १२ वी मधील ८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या व ा याना 
ब ीस र कम देणेबाबत“ या उपलेखािशषावर र. .७,५०,००,०००/-  इतक  तरतूद करणेत आली 
असुन यामधून सदरचा खच करणेत येईल. तर  सदर या २७४  पा  व ा याना लाभ देणेकामी 
र. .३२,४५,०००/-(अ र  र. .ब ीस लाख पं चेचाळ स हजार फ )  चे खचास तसेच अपा  
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अजापैक  कागदप ां या पुततेनंतर पा  ठरणा-या अजदार व ा याना   लाभ देणेस  व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २७८१      वषय मांक - ११ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/३/का व/१७७/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

  वषय - पीएमपीएमएल सं थेस संचलनतूट व व वध कारचे पासेसपोट  जून २०१८ ची  
               र कम  अदा करणेस मा यता देणेबाबत.  

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

---------- 
 
ठराव मांक - २७८२      वषय मांक - १२ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – मा हती व जनसंपक वभाग 
सूचक – मा.सा रका लांडगे                अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .माजसं/४/का व/१७६/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार व वध 

काय मांचे ले स छपाई, पॉकेट ंग व लोखंड  े मवर लावणेचे कामासाठ  िन वदा 
नो. .१/३/२०१७-१८, द.१३/११/२०१७ अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. याम ये मे.  
हजन ाफ स यांचे ले स छपाईसाठ  दर र. .१०/- ती केअर फुट (िन वदा दरापे ा 

२८.५७ ट के कमी) व ले स छपाई व पॉकेट ंग करणेसाठ  दर र. .१२/- ती केअर फुट 
(िन वदा दरापे ा २५ ट के कमी) तसेच ले स छपाई क न लोखंड  े मवर लावणेसाठ  दर 
र. .१०/- ती केअर फुट (िन वदा दरापे ा २८.५७ ट के कमी) असे ा  झाले आहेत. 
कामकाज क न घेणेबाबत यांचेबरोबर द.३१/०१/२०१८ रोजी १ वष कालावधीसाठ  करारनामा 
कर यात आलेला आहे. कामकाजा या अनुषंगाने ले स छपाई, पॉकेट ंग व लोखंड  े मवर 
लावणेचे कामाकर ता अंदाजप क य तरतुद र. .८,००,०००/- कर यात आली असून यास अथवा 
येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७८३      वषय मांक - १३ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – मा हती व जनसंपक वभाग 
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .माजस/४/का व/१७८/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार अनिधकृत 

बांधकाम कारवाई, महो सव, स कार, समारंभ, जयंती, अनिधकृत बांधकाम, करसंकलन व पवनाथड , 

वरसागर संगीत महो सव, सां कृितक काय म इ याद ंचे हडओ शुट ंग करणेबाबत िन वदा 
नो. .१/१/२०१७-१८, द.१३/११/२०१७ अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. याम ये 
हड ओ शुट ंगसाठ  मे.दशन डजीटल हड ओ ाफ , सांगवी यांचे दर र. .१,८००/- प ह या 

तासासाठ  व पुढ ल येक तासासाठ  र. .९००/- या माणे िन वदा रकमे या १० ट के कमी 
असे ा  झाले आहेत. कामकाज क न घेणेबाबत यांचेबरोबर द.३१/०१/२०१८ रोजी १ वष 
कालावधीसाठ  करारनामा कर यात आलेला आहे. कामकाजा या अनुषंगाने हड ओ शुट ंगसाठ  
अंदाजप क य तरतुद र. .६,००,०००/- (अ र  र. . सहा लाख फ ) कर यात आली असून 
यास अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७८४      वषय मांक - १४ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – मा हती व जनसंपक वभाग 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .माजसं/४/का व/१७७/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकके या व वध वभागाकड ल मागणीनुसार पवनाथड , 

वरसागर संगीत महो सव, सां कृितक काय म इ याद ंचे एल.ई.ड . नसाठ  िन वदा 
नो. .१/२/२०१७-१८, द.१३/११/२०१७ अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. याम ये 
एल.ई.ड . नसाठ  मे.रामा हजन, थेरगांव यांचे इनडोअरसाठ  टेज ऑपरेटरसह 
दर  र. .१४७/- ती केअर फुट (िन वदा दरापे ा ४३.४६ ट के कमी) तर आउट डोअर साठ  
टेज ऑपरेटर सह र. .१४२/- (िन वदा दरापे ा ६०.५५ ट के कमी) असे ा  झाले आहेत. 

कामकाज क न घेणेबाबत यांचेबरोबर द.३१/०१/२०१८ रोजी १ वष कालावधीसाठ  करारनामा 
कर यात आलेला आहे. कामकाजा या अनुषंगाने एल.ई.ड . नसाठ  अंदाजप क य तरतुद 
 र. .७,००,०००/- (अ र  र. . सात लाख फ ) कर यात आली असून यास अथवा येणा-या 
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य  खचास मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २७८५      वषय मांक - १५ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – पाणीपुरवठा वभाग 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु६/का व/१३७७/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/१८/२०१७-१८ अ वये  सन २०१७-१८ क रता 
जल े  .ड/१२ मधील कवडेनगर, काटेपुरम इ. प रसरात जु या पाईपलाईन बदलून नवीन 
पाईपलाईन टाकणेकामी  मे.जय गणेश एंटर ायझेस िन वदा र कम .३०,८०,८४१/- (अ र  
र. .तीस लाख ऐंशी हजार आठशे एकेचाळ स  फ ) पे ा ११.१२% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२७,३८,२५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७८६      वषय मांक - १६ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जा. .क े/आ१५/का व/२६७/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

  मा. े ीय अिधकार  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       तावात नमूद माण े िन वदा नोट स .१/२०१८-२०१९ साठ  ३ ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.जन वकास वयं रोजगार सेवा सहकार  सं था -१५% कमी दराची असुन यांना 
दर कमी करणे क रता दले या पञानुसार सदर सं था -१६% या कमी दराने कामकाज करणेस 
तयार अस याचे यांनी द.३०/०५/२०१८ चे पञाने तयार  दश वली आहे. यानुसार िन वदा 
र. .९,९७,७४०/- (अ र  र. .नऊ लाख स या णव हजार सातशे चाळ स फ ) पे ा -१६% कमी 
या दराने आलेली िन वदा सवात कमी दराची अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी 
द.३०/०५/२०१८ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.जन वकास 
वयं.रोजगार सेवा सहकार  सं था यांचे कडून आदेश दले पासुन १५ दवसांपयत काम क न 
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घेणेत येणार असलेने र. .९,९७,७४०/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २७८७      वषय मांक - १७ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – सुर ा वभाग 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित र  आयु  (२) यांचे जा. .सु व/२/का व/१५८/२०१८ द.०६/०६/२०१८ 

  मा.अित र  आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल सुर ा अिधकार  यांचे वापरातील 
वाहन ं .एम.एच.१४ सी.एल.००१८ या वाहनाची टायरची धाव ४१,४०१ ( क.मी.) झाले असून ते 
खराब झालेले मा. आयु  यांचे मभा/ं१८/का व/१७/२०१२ दनांक ०५/११/२०१२ अ वये टायर 
खरेद  चे धोरण व टायर खरेद  बाबत कायशाळा वभागाचे अिभ ाया नुसार ०४ टयुबलेस टायर 
खरेद  करणेकामी कोटेशन माग वणेत आले असता यापैक  मे.दशन टायस िचंचवड पुणे यांचे ०४ 
नग टायर साठ  ३,५५०/- माणे १४,२००/-+३५०/- (Bal + Alignment) असे एकूण १४,५५०/- 
(अ र  र. . चौदा हजार पाचशे प नास फ ) असे सगळयात कमी दराने एज सी कडून िन वदा 
न माग वता करारनामा न करता थेट प दतीने टायर खरेद  करणेत आलेले असून यापोट  
आले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७८८      वषय मांक - १८ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – थाप य EWS क प 

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/EWS /३८८/२०१८ द.०८/०६/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       महारा  रा य संपदा ( विनमय व वकास) कायदा, २०१६ (महारेरा) अंतगत ५०० चौ.मी. 
पे ा अिधक कंवा ८ पे ा जा त सदिनका असणा-या क पांना महारेरा काय ा या अंतगत 
न दणी करणे गरजेचे आहे. सदर कायदा १ मे २०१७ रोजी महारा  रा यात लागू झालेला आहे. 
महारेरा अंतगत वतकांनी क पाची न दणी करणे व काय ात नमुद केले या िनयम व अट  
नुसार क पाचे पालन करणे गरजेचे आहे. 
        महारेरा काय ा अंतगत विश  कारची कामे करावी लागणार आहेत. यांची याद  
खालील माणे. 
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1. क पांची महारेरा न दणी करण.े 
2. क पिनहाय लेखापु तके तयार क न ताळेबंद तयार करण.े 
3. क पांची चालू थतीची मा हती ित तीन म ह यात महारेराला सादर        

करणे. 
4. क पाचे महारेरा नुसार लेखापर ण करणे आ ण 

5. क पा या अंमलबजावणीसाठ  महारेरा वषयक स ला घेण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका धानमं ी आवास योजने अंतगत आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरकुल योजना राबवत असते. सदर क पांमधील सदिनकांची सं या ८ पे ा जा त 
असून तसेच भूभाग ५०० चौ.मी. पे ा जा त अस याने क पास महारेरा कायदा लागू होत 
अस याचे िनदशनास येत आहे. सदर काय ाची अंमलबजावणी महापािलकेत थमच होणार 
अस याने व सदरचे काम हे एक विश  कारचे अस याने या काय ाची यो य अंमलबजावणी 
करणे आव यक आहे. काय ाची अंमलबजावणी न के यास क प खचा या १०% पयत दंडाची 
तरतुद काय ात अस याने सदर कामाक रता मा हतीगार सनद  लेखापाल यांची नेमणूक करणे 
आव यक वाटत आहे.सदरचे काम कर यासाठ  सनद  लेखापाल यांना कती फ  अदा करावी व 
बाबतचे दर उपल ध नस याने तसेच अशा कारचे समांतर काम यापुव  मनपात क न घेतले 
नस याने कामाची या ी व खच याचा अंदाज घेणेसाठ  वभागांतगत ऑनलाईन कोटेशन नोट स 
२/२०१८ द.०७/०४/२०१८ रोजी च-होली क पाक रता क प कालावधीसाठ  (२.५ वष) िस द 
क न कोटेशन माग वली आहेत. यात मे. ास अँ ड असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.) यांचा 
लघु म दर (L1) ा  झाला आहे. मे. ास अँ ड असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.) यांना दर कमी 
कर याबाबत कळ व यात आले होते. यानुसार यांनी र. .४,४०,०००/-   असा दर (कमी केलेला) 
दला आहे. मे. ास अँ ड असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.)  यांनी सदर काम महापािलका भवन या 
ठकाणी येऊन कर याचे मा य केले आहे. तसेच र. .४,४०,०००/- ित क पाक रता या 
यित र  कोणतीह  र कम देय राहणार नसून महारेरा काय ांतगत भरावी लागणार  व वध 
शासक य शु क/ फ  व अ य र कम महानगरपािलका थेट अदा करेल. सदरचे काम हे क पाचे 
सु वातीपासून संपेपयत सनद  लेखापाल (सी.ए.) माफत करावयाच ेआहे. कामाचे वशेष व प 
पाहता व कालमयादा अस याने तसेच मे. ास अँ ड असोिसएटस ्  एल.एल.पी. (सी.ए.) यांचा रेरा 
कामकाजाचा अनुभव ल ात घेवून आ ण काय ाची अंमलबजावणी यो य कारे हो याक रता 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ५ (२) (२) नुसार या क पास व या सार या पुढ ल सव 
PMAY क पास रेरा वषयक कामकाज करणेकामी स लागार हणून मे. ास अँ ड असोिसएटस ्  
एल.एल.पी. (सी.ए.) यांची नेमणूक करणेसाठ  थेट प दतीने (िन वदा िस द न करता), 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २७८९      वषय मांक - १९ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – ह े ीय कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा. े ीय कायालय यांचे जा. .ह े/३/का व/१९८/२०१८ द.०२/०६/२०१८ 

  मा. े ीय कायालय यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       ह े ीय काय े ातील पावसाळ  गटस चबस खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला 
गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेकामी तावात 
नमूद माणे िन वदा नोट स .१/२०१८-२०१९ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक  मे ी संत 
गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था प ा – दापोड  पुणे १२ यांनी -२४.७०% कमी दराने काम 
कर यास मा यता दश वलेली आहे. या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या र. .६,६९,४३८/- पे ा -
२४.७०% कमी या दराने आलेली िन वदा सवात कमी दरांची अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय 
अिधकार  यांनी द.३०/०५/२०१८ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली असून कामाचा आदेश 
िनगत कर यात आलेला आहे. यानुसार ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांचेकडून 
िन वदा मंजूर र. .५,०४,०८६.८१ (अ र  र. .पाच लाख चार हजार शहाऐंशी आ ण ए याऐंशी पैसे 
फ ) पयत काम क न घेणकेामी आदेश िनगत केलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७९०      वषय मांक - २० 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – जलशु द करण क , से.२३ 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जशुके/१९२/२०१८ द.०७/०६/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलशु द करण क  से. .२३ येथे पाणी शु द करण 

येसाठ  व प व पातील पॉली अ युिमिनयम लोराईड व पावडर व पातील पॉली 
अ युिमिनयम लोराईड पुर वणे या कामाचा आदेश तावात नमूद संदभ .२,३ अ वये दे यात 
आला आहे. सदर िन वदेत मे. एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे. आय डयल केिमक स 
(इं) ा.िल. यांना अनुकमे ६०% व ४०% माणे प रमाण पुरवणे आदेश दे यात आले आहे. िन वदा 
अट  व शत नुसार आव यकता अस यास िन वदा दराने ५०% जादा प रमाण पुर वणेची अट 
िन वदेम ये घेणेत आलेली आहे. यावष  जुलै २०१७ पासून जी.एस.ट . कर णाली सु  झालेने 
एम.जे.पी. ड .एस.आर. चा दर जी.एस.ट . या कर माणे लागू क न पी.ए.सी. चा दर िन त 
हो यासाठ  बराच कालावधी लाग यामुळे नवीन कामातील पी.ए.सी. चा दर उिशरा हणजेच मे 
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म ह या या म यात ा  झा याने िन वदा काढ यास वलंब झालेला आहे. याअनुषंगाने सदर 
कामांची िन वदा िस  कर यात आली आहे. पावसा यात पा याची गढूळता (Turbidity) वाढ याची 
श यता नाकारता येत नाह  तसेच सदर िन वदा कायवाह  पूण होऊन िन वदाधारकांचा पुरवठा 
आदेश हो यास लागणारा कालावधी ल ात घेता स थतीत, चालू िन वदेतील पुरवठा व 
जलशु करण क ातील िश लक साठा सदर या पावसा यात कमी पडणार आहे. पाऊस लवकर 
चालू हो याची श यता अस याने पा यातील गढूळता जा त वाढ याची श यता आहे. यामुळे 
पॉली अ युिमिनयम लोराईडचा वापर जा त होणार आहे. आज रोजी जलशु करण क ावर 
िल वड व पावडर पी.ए.सी.चा अनु मे १५० व ४५ मे.टन इतका साठा िश लक आहे. 
मे.एस. ह .एस.केिमक स काप रेशन व मे.आय डयल केिमक स (इं) ा.िल. यां याकडून संदभ 
.२ व ३ नुसार िन वदा दरा या ५०% वाढ व माणे िल वड पी.ए.सी. पुरवठा घेता येणे श य 

आहे. तूतास चाल ू िन वदेतील करारनामा नुसार ठेकेदारांकडून वाढ व २५% पी.ए.सी. िल वड 

घे यात आले आहे. यामुळे सदर िन वदेतील प रमाणापैक  वाढ व २५% पी.ए.सी. िल वड व 
वाढ व २५% पी.ए.सी. पावडर घेणे आव यक आहे. सदरचा पुरवठा चाल ूिन वदा दराने हणजेच 
दर र. .११,९००/- ित मे.टन व र. .३१,३५०/- ित मे.टन अनु मे िल वड व पावडर पी.ए.सी. 
असे देणे ठेकेदारास बंधनकारक आहे. यामुळे मनपास िन वदेतील दरानेच वाढ व पुरवठा क न 
घेता येईल. सदर िन वदाम ये मे.एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे. आय डयल केिमक स 
(इं) ा.िल यांना दले या आदेशातील िल वीड व पावडर पी.ए.सी. या एकूण पुरवठा प रमाणातील 
आज रोजी अनु मे ७३.१५ मे.टन व १५४ मे.टन पुरवठा ठेकेदाराकडून होणे बाक  आहे. 
पा याम ये वाढलेली गढूळता कमी कर यासाठ  चालू िन वदेतील मे. एस. ह .एस. केिमक स 
काप रेशन व मे. आय डयल केिमक स (इं) ा.िल यां याकडून अनु मे ९२४ व ६१६ मे.टन 

प रमाणा या िल वीड पी.ए.सी. २५% वाढ व हणजेच अनु मे २३१ मे.टन व १५४ मे.टन इतका 
वाढ व पुरवठा व पावडर पी.ए.सी. २५% वाढ व हणजेच अनु मे ५२ मे.टन व ३४ मे.टन इतका 
वाढ व पुरवठा क न घेणे आव यक आहे. स थतीतील आव यकता वचारात घेता याकामाचा 
आदेश दले या पुरवठाधारकांकडून याचे एकुण प रमाणा या िल वीड व पावडर पी.ए.सी. २५% 
जा त पुरवठा याच िन वदा दराने कर यास मा यता घेणे आव यक आहे. १) मे. एस. ह .एस. 
केिमक स काप रेशन यांना २५% वाढ व व प पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण माणे 
(२३१ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच (२३१ मे.टन 
X र. .११,९००/- ित मे.टन = र. .२७,४८,९००/- तसेच पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे 
प रमाण माणे (५२ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण 
खच (५२ मे.टन X र. .३१३५०/- ित मे.टन = र. .१६,३०,२००/- हणजेच एकूण र. . 
४३,७९,१००/- इतका खच येत आहे. २) मे. आय डयल केिमक स (इं) ा.िल यांना २५% वाढ व 
व प पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण माणे (१५४ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे 

आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच (१५४ मे.टन X र. . ११,९००/- ित मे.टन = र. . 
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१८,३२,६००/- तसेच पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण माणे (३४ मे.टन) 
पुरा वणेचा आदेश देण े आव यक अस याने यास होणारा एकूण खच (३४ मे.टन X र. . 
३१,३५०/- ित मे.टन = र. .१०,६५,९००/- हणजेच एकूण र. .२८,९८,५००/- इतका खच येत 

आहे. ३) मे. एस. ह .एस. केिमक स काप रेशन व मे. आय डयल केिमक स (इं) ा. िल. यांना 
एकूण देयक अ वये र. .७२,७७,६००/- इतका खच येत असुन यास मा यता िमळणे आव यक 
आहे. तर , पा यातील गढूळपणा कमी कर यासाठ  व प व पावडर व पातील पी.ए.सी.चा 
वाढ व २५% पुरवठा घेणेची िनकड ल ात घेता उपरो  वर ल माणे २५% वाढ व परुवठा आदेश 
संबंधीत ठेकेदारास देणेस व होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २७९१      वषय मांक - २१ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान वभाग 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मातं व/७/का व/५८/२०१८ द.०८/०६/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       मनपा या व वध कायालयांम ये इंटरनेट सेवा उपल ध करणेकर ता मे रलाय स 

क युिनकेशन िल., यांना  द.०१ जुलै २०१८ ते द.३० स टबर २०१८ अखेर तीन म हनेकर ता 
मुदतवाढ देणसे व याकर ता येणारा खच र. .२८,७४,७५३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख   
चौ-याह र हजार सातशे ेप न फ ) अिधक कर इत या खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७९२      वषय मांक - २२ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु५/का व/१०६/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       पाणीपुरवठा वभागात कायरत कायकार  अिभयंता ी तांबे रामदास गणपत यांनी 
यां या कायालयीन वापराक रता असलेले वभागाकड ल वाहन  MH-14/P-5250 (AMBESSEDOR) 

वारंवार नादु त होत असलेने पाणीपुरवठा सार या अ याव यक सेवेत अडथळे िनमाण होत 
अस याचे व नवीन वाहन खरेद  क न िमळावे याक रता द ३१/१०/२०१७ रोजी अज दलेला 
आहे. सदर वाहन िनल खत करणेबाबत कायशाळा वभागाकडे अिभ ाय िमळणेकामी ताव 
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पाठ वणेत आला होता. द.११/०४/२०१८ रोजीचे कायकार  अिभयंता कायशाळा यांचेकड ल सदर 
वाहन िनल खत करणेबाबत चा अिभ ाय ा  झालेला आहे. सदर ल वाहन द.३०/८/२००० रोजी 
खरेद  करणेत आलेले असून २,६४,००० कलो मीटर धावसं या पूण होत असलेने शासन िनणय 
व  वभाग . वअ -१०९१– . . विनयम, मुंबई ४०००३२ द.१/१०/१९९१ अ वये वेगवेगळ  वाहने 
िन पयोगी ठर वणे बाबत दलेले िनकष पूण कर त आहे. नवीन वाहन खरेद  शासनाने ठरवून 
दले या मया दत कमतीत खरेद  करणेची कायवाह  पूण करावी असा कायशाळेने अिभ ाय 
दलेला आहे. शासनाकड ल िनणया माणे वाहन खरेद  कंमत र कम .६,००,०००/- या मयादेत 
करावी लागणार आहे. मा.कायकार  अिभयंता ी. तांबे आर.जी. यांचेकड ल शेरांकनानुसार 
वभागाकर ता TATA ZEST XT RT 90 PS BS IV PETROL एकूण कंमत िन वळ र कम 
.५,५८,६४२/-(अ र  पाच लाख अठाव न हजार सहाशे बेचाळ स फ ) कंवा वाहन डलीवर  

घेते वेळेस देय होणार  कंमत मे.TATA MOTORS िल. मुंबई यांना अदा करणेस मा यता देणते येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७९३      वषय मांक - २३ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार वभाग 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे जा. .मभा/ं८/का व/८३१/२०१८ द.०८/०६/२०१८ 

  मा.सहा. आयु  (भांडार) यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक टेशनर /लेखन सा ह य पुरवठा करणेकामी 
ई.िन.सु. .15/2017-18 अ वये लघु म  िन वदाधारक 1) मे िस द  कॉपीअर अँ ड क झुमर टोअर 
यांचे आव यक टेशनर /लेखन सा ह य एकुण 11 बाबी पुर वणेकामी  एकुण र. .3,72,210 /- इतके 
दरलघु म ा  झालेले आहेत. 2) मे कापसे एंटर ायजेस यांचे आव यक टेशनर /लेखन एकुण 20 
बाबी पुर वणेकामी एकुण र. .2,27,900/- 3) मे. पव म टपपज व स स हसेस यांचे आव यक 
टेशनर /लेखन बाब ं  एकुण 8 बाबी एकुण र. .1,02,350/- ४)  मे.साईकृपा वंयरोजगार सेवा 

सहकार  यांचे आव यक टेशनर /लेखनबाब ं  एकुण 03 बाबी एकुण र. .6920/- असे एकुण 
र. .7,09,380/- (अ र  र.  सात लाख नऊ हजार तीनशे ऐंशी फ ) इतके दर लघु म ा  असुन 
सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार ितनह  िन वदाधारकांना व वध वभागासाठ  

आव यक लेखन/ टेशनर  सा ह याचा पुरवठा करणेकामी पवुठा आदेश िनगत करणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७९४      वषय मांक - २४ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – नगरसिचव वभाग 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे जा. .नस/१/का व/४२८/२०१८ द.०८/०६/२०१८ 

  मा.नगरसिचव यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७९५      वषय मांक - २५ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – वै कय, मु यालय 
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.वै कय संचालक यांचे जा. .वै /९/का व/११५०/२०१८ द.०६/०६/२०१८ 

  मा. वै कय संचालक यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       रा य शासनाचे आदेशानुसार दर वष  माणे सन २०१७-१८ म ये प स पोिलओ 
लसीकरण मो हम २८ जानेवार  २०१८ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा यापक चार व 
िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल ‘एन.यु.एच.एम.’या लेखािशषामधुन वै कय संचालक 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे र. .६३,०००/- (अ र  र. . ेस  हजार फ ) अगाऊ 
कर यात आले या खचास काय र मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७९६      वषय मांक - २६ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – वै कय, मु यालय  
सूचक – मा.न ता ल ढे                अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा. वै कय संचालक यांचे जा. .वै /९/का व/११५२/२०१८ द.०६/०६/२०१८ 

  मा. वै कय संचालक यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
       रा य शासनाचे आदेशानुसार दर वष  माणे सन २०१७-१८ म ये प स पोिलओ 

लसीकरण मो हम ११ माच २०१८ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा यापक चार व 
िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल एन.यु.एच.एम. या लेखािशषामधुन वै कय संचालक 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे र. .४८,०००/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स हजार फ ) 
अगाऊ कर यात आले या खचास काय र मा यता देणते येत आहे. 

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले 
 

ठराव मांक - २७९७      वषय मांक - २७ 
दनांक – १३/०६/२०१८           
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा. सागर आंगोळकर, मा. क णा िचंचवडे यांचा ताव. 
       द.२०/६/२०१८ रोजी मा. महापािलका सभा अस याने द.२०/६/२०१८ ची मा. थायी 
सिमती सभा द.१९/६/२०१८ रोजी द.ु२.०० वा. आयो जत करणेत मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक - २७९८      वषय मांक - २८ 
दनांक – १३/०६/२०१८           
सूचक – मा.राज  गावडे                      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०२ द.१३/४/२०१८ 
अ वये झाले या ठारावा माणे भाग .१० मधील कै.सदािशव ब हरवडे डांगण शाहूनगर 
येथील मैदानात असलेली यायामशाळा हनुमान पोटस अकेडमी मोरे व ती िचखली या सं थेस 
११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपा कडून घेवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
दे यास मा यता देणेत येत आहे.     
        

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

ठराव मांक - २७९९      वषय मांक - २९ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे                     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/३६८/२०१८ द. ११/६/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 112/2/2017-18 अ वये भाग .१९ (न वन 
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भाग .१६) मधील वा हेकरवाड  प रसरात नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.क वता 
ए टर ायजेस िन.र. .74,08,457/- (अ र  र कम पये चौ-याह र लाख आठ हजार चारशे 
स ा व न फ ) पे ा 33.01% कमी र. .49,62,925/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानसुार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते 
येत आहे.  

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

ठराव मांक - २८००      वषय मांक - ३० 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – थाप य ब मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर                      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/३६७/२०१८ द. ११/६/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .112/1/2017-18 अ वये भाग .२१ म ये 
ठक ठकाणी नाले बांधणेकामी मे.क वता ए टर ायजेस िन.र. .75,13,341/- (अ र  र कम 
पं याह र लाख तेरा हजार तीनशे ए केचाळ स फ )पे ा 33.11% कमी र.  50,25,674/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २८०१      वषय मांक - ३१ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – थाप य EWS क प 
सूचक – मा.अचना बारण े                    अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/EWS /३९५/२०१८ द. ११/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे च-होली 
येथील न वन स.नं.४०८प,ै ४०९ पै (आर ण .२/८३) येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  
(EWS) घरकुल योजना राब वणचेे काम चालू आहे. सदर क प महारा  शासन. गृहिनमाण 
वभागा या तावात नमूद माण े अिधसूचना अ वये महारेरा अंतगत र ज ेशन करणे 
आव यक आहे. याअंतगत सदर अिधसूचनेमधील िनयम ३(५) नुसार र. .१०/- ित चौ.मीटर 
या माणे २१५०० चौ.मीटर इत या े ाक रता एकूण र. .२,१५,०००/- (अ र  र. .दोन लाख 
पंधरा हजार फ ) इतक  र कम र ज ेशन फ  हणून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 



21 
 

व सदरची र कम लेखािशष .१४ धानमं ी आवास योजना अ. .१३ (पान .५२८) इतर फ  
मधून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८०२      वषय मांक - ३२ 
दनांक – १३/०६/२०१८           
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                    अनुमोदक – मा. वलास म डगेर   
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा. वलास म डगेर  यांचा ताव.  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळेम ये िशकणा-या सव गुणवंत व ाथाना 
मा यिमक वभागाकडून सन २००८-२००९ पासून इय ा १० वी म ये ९०% पे ा जा त गुण 
िमळ वले या व ाथाना अथ सहा य र. .१,००,०००/- इय ा १० वी म ये ८५% ते ८९.९९% गुण 
िमळ वले या व ाथाना अथ सहा य र. .५०,०००/- इय ा १० वी म ये ८०% ते ८४.९९% गुण 
िमळ वले या व ाथाना अथ सहा य र. .२५,०००/- दरवष  दले जातात याच अनुषंगाने पंपर  
िचंचवड शहरातील खाजगी शाळेम ये िशकणा-या दा र य रेषेखालील व ाथाना मा  वर ल माणे 
इय ा १० वी म ये ९०% पे ा जा त गुण िमळ वले या व ाथाना अथसहा य र. .१,००,०००/- 
इय ा १० वी म ये ८५% ते ८९.९९% गुण िमळ वले या व ाथाना अथसहा य र. .५०,०००/- 
इय ा १० वी म ये ८०% ते ८४.९९% गुण िमळ वले या व ाथाना अथसहा य र. .२५,०००/- 
दरवष  अनुदान देणेकामी या वषापासून हणजेच सन २०१८ साली पास झाले या गुणवंत 
व ाथानाह  ब स र कम देणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर योजने या अंमलबजावणीकामी  
नागरव ती कंवा मा यिमक िश ण वभागाने आव यक ती सव कायवाह  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठराव माणे कायवाह  करावी.  

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

 
ठराव मांक - २८०३      वषय मांक - ३३ 
दनांक – १३/०६/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.यशोदा बोईनवाड यांचा ताव.  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहराम ये व वध ठकाणी उ डाणपुल 
बांध यात आले आहेत. तसेच महापािलके या अनेक िमळकती आहेत.  या सवावर 
अनिधकृतपणे व वध कार या जा हराती िचटकवणे व रंग वणे असा कार सरासपणे होत 
अस याचे वारंवार दसून येते.  यामुळे सुदंर शहराचे व ुपीकरण झाले आहे. पंपर  िचंचवड 
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शहराम ये व वध ठकाणी उ डाणपुल आहेत. या उ डाणपुला या खांब ( पलर) वरती 
जा हरातींचे (पो टर, टकर, पे लेट) िचटक वले आहेत. अशा कार या अनािधकृत र या 
िचटक वले या रंग वले या जा हरातींचे आठ दवसात स ह ण क न या संबंिधतांवर गु हे 
दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठराव माणे 
कायवाह  करावी.  

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

 
ठराव मांक - २८०४      वषय मांक - ३४ 
दनांक – १३/०६/२०१८           
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                    अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा. वलास म डगेर  यांचा ताव.  
       मा. थायी सिमती ठराव .२५४७, द.११/०४/२०१८ म ये खालील माणे दु ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. “ पंपळे गुरव येथील आर ण मांक ३४७ हा मजकूर वगळून या 
ऐवजी आर ण मांक ३४४ व ३४४ अ असा मजकूर समा व  करणसे मा यता देणेत येत 
आहे.” सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठराव माणे कायवाह  करावी.  

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

 
ठराव मांक - २८०५      वषय मांक - ३५ 
दनांक – १३/०६/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव.  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, 
पुनावळे, मामुड , कवळे इ. या भागाम ये वाढ या लोकसं येमुळे बांधकामाचे मोठे गहृ क प   
( कम) उभे राहत आहेत.  न याने अज दाखल होणा-या गहृ क पांना काह  काळ (Temporary 

Period) बांधकाम परवाना न दे यास मा यता देणेत येत आहे याच माणे पावसाळा सु  झाला 
असुन पावसाचे माण स या कमी आहे. यामुळे होणा-या पावसाचे माण व धरणातील 
पाणीसाठा वचारात घेवून यानंतर पूववत बांधकाम परवानगी दे याची कायवाह  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठराव माणे कायवाह  करावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८०६      वषय मांक - ३६ 
दनांक – १३/०६/२०१८           
सूचक – मा. राज  गावडे                    अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.राज  गावडे, मा.न ता ल ढे याचंा ताव.  
       महापािलके या सव ाथिमक व मा यिमक शाळेतील व ाथाना शाळा सु  हो या या 
प ह या दवशी शालेय सा ह य दे याची शासनाने द ता घेणेस व वलंब होणार नाह  याची 
काळजी घेवून कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पाहता ठराव माणे कायवाह  करावी.  

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

ठराव मांक - २८०७      वषय मांक - ३७ 
दनांक – १३/०६/२०१८          वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा. वकास डोळस                       अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भूजी/ ेसर-८/कावी/१२२/२०१८     
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोलीस आयु  कायालयाकर ता मनपा मालक ची 
िचंचवड येथील स.नं.१६५ व १६६ िस.स.नं.३२५० मधील आ. .१९४ येथील ेमलोक पाक शाळा 
इमारत भाडयाने िमळणेबाबत मा.पोलीस आयु  यांनी द.०८/०५/२०१८ अ वये मागणी केलेली 
आहे.  यानुसार सदर शाळा इमारत  

G + 2 तळमजला + दोन मजले,  
भुखंडाचे े फळ एकूण ४४२७.५० चौ.मी.,  
तळमजला ७६१.८४ चौ.मी.,  
प हला मजला ७३१.२९ चौ.मी.,  
दुसरा मजला ७१२.०० चौ.मी.,  
शाळेसमोर ल मोकळया मैदानाचे े फळ ३६६५.१६ चौ.मी.,  

येक मज यावर ७ वग खो या आहेत व एक सभागह आहे.   
सबब पोलीस आयु  कायालयास प.ंिचं.मनपा िनयम/अट शत  नुसार िचंचवड येथील ेमलोक 
पाक शाळा इमारतीची जागा भा याने देणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलकासभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

 
             (ममता वनायक गायकवाड) 

  सभापती 
 थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८                  

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/३/का व/७७१/२०१८ 

दनांक - १४/०६/२०१८   
 
 

                                                       
                                                                        नगरसिचव   

                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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( .उ ान/६/का व/६७६/२०१८, द.३१/०५/२०१८ वषय .६ चे लगत)

 


