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

कायप का मांक – ६८ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १९/०६/२०१८                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार,       
दनांक १९/०६/२०१८ 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.राजू िमसाळ 

३. मा.अिमत राज  गावडे 

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१०. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

११. मा.डोळस वकास ह र ं  

१२. मा.बारणे अचना तानाजी 
१३. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.गावडे - अित र  आयु  (२) मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - 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 लेखापाल, मा.पाट ल, मा.तुप,े 
मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, 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.पोमण – मु य मा हती व 
तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण,े मा.तांब,े मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.घोडे, 
मा.कांबळे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.पवार, मा.देशमुख, 
मा.धानोरकर,- कायकार  अिभयंता, मा.जगताप - कामगार क याण अिधकार , मा.दागंट, 
मा.आगळे – शा.अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  



2 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले –  
 
वषय .१७) सन २०१८-१९ या थाप य वभागाकड ल अंदाजप कातील कामांची सुधार त 

शास कय मा यता व तरतूद वग करण करणकेामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत. (वाढ/घट र. .२११,५६,८३,१००/-) 

वषय .१८) सन २०१८-१९ या इ.ड य.ुएस. वभागाकड ल अंदाजप कातील कामांची 
सुधार त शास कय मा यता व तरतूद वग करण करणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत. (वाढ/घट र. .७,३५,००,०००/-) 

वषय .१९) सन २०१८-१९ या व ुत वभागाकड ल अंदाजप कातील कामांची सुधार त 
शास कय मा यता व तरतूद वग करण करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेबाबत. (वाढ/घट र. .४,५०,००,०००/-) 
वषय .२०) सन २०१८-१९ म ये चालू असले या व िनयोजीत थाप य क प कामाम ये 

समा व  असले या व ुत वभागा अंतगत लेखािशषावर कामे वग करणे 
शास कय मा यता घेणे व तरतूद वग करण करणेकामी मा.महापािलका 

सभेकडे िशफारस करणेबाबत. (वाढ/घट र. .३३,४६,००,०००/-) 
वषय .२१) सन २०१८-१९ या व ुत वभागातील अंदाजप कातील कामांची सुधार त 

शासक य व तरतूद वग करण करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत.   (वाढ/घट र. .८,००,००,०००/-) 

वषय .२२) मा.महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) अ वये मजुंर वकास 
कामांना शास कय मा यता देणेबाबत व तरतूद वग करण करणेबाबत.           
(वाढ/घट र. .९,०५,००,०००/-) 

वषय .२३) मा.महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) अ वये मंजुर वकास 
कामांना शास कय मा यता देणेबाबत व तरतूद वग करण करणेबाबत.             
(वाढ/घट र. .१६,००,००,०००/-) 

वषय .२४) मा.महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) अ वये मंजुर वकास 
कामांना शास कय मा यता देणेबाबत व तरतूद वग करण करणेबाबत.    
(वाढ/घट र. .१०,५०,००,०००/-) 

वषय .२५) शहर  गर ब, वै कय, सहा य योजना सु  करणेबाबत.  
वषय .२६) पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे बो-हाडेवाड  येथील स.नं/गट नं.१२८५प,ै 

१२८७पै व १२९०पै (आर ण .१/१६२) येथे आिथक या घटकांसाठ  
(EWS) घरकुल योजना राब वणे क पास Environmental Clerance घेणेबाबत. 

वषय .२७)  मा. थायी सिमती ठराव .२८०५ द.१३/६/२०१८ म ये दु तीबाबत.  
--------- 

              दनांक १३/०६/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६७) 
 चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

--------- 
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ठराव मांक - २८०८      वषय मांक - ०१ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – औ. .सं था कासारवाड  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

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

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  येथे मा.आयु सो. यांचे कड ल 
आदेश मांक औ संम/ु१/का व/३२१/२०१७ दनांक १७/११/२०१७ अ वये खालील मानधन 
िनदेशकांना दनांक २४/१०/२०१७ ते २३/०४/२०१८  या सहा म हने कालावधीसाठ  एक त 
मानधनावर ता परु या व पात र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) नेमणूक 
दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी  दनांक २३/०४/२०१७  रोजी संपु ात 
आला आहे. तथा प खाली  नमूद केले या अ. .०१ ते ०५ मानधन िनदेशकांनी मनपा 
सेवेम य े िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मा.उ च यायालय मुंबई येथे 
महानगरपािलका व द दावा .११६५१/२०१६ दाखल केलेला आहे. याचा िनकाल दनांक 
२२/०१/२०१८ रोजी सदर ५ मानधन िनदेशक  यांचे बाजून ेलागला असून यांना मनपा सेवेत 
िनयिमत वेतन ेणीम य ेसामावून घेणेबाबतचे कोटाचे आदेश आहेत. तथा प  सदर करण 

मा.सव च यायालयात अपील दाखल कर याची कायवाह  सु   अस यान ेया बाबत अंितम 
िनणय होईपयत खालील मानधनार ल ५ िनदेशंकाना एक त मानधनावर हंगामी ता पुर या 
व पाची नेमणूक ावी लागेल. 

अ. . नाव पदनाम 

१ ीम. कुमावणी मनसरा गोपीराम मानधन िनदेशक 

२ ीम. िनलवण सोनाली पांडूरंग मानधन िनदेशक 

३ ी. कांबळे िस दाथ अिभम य ु मानधन िनदेशक 

४ ीम. क डे हेमाली बाळकृ ण मानधन िनदेशक 

५ ीम. िचंचवडे वंदना नरिसंग मानधन िनदेशक 

                  तर  उपरो  अन.ु .०१ ते ०५ मानधन िनदेशकांना  दनांक २४/०४/२०१८ रोजी 
एक दवस सेवाखंड देवून दनांक २५/०४/२०१८ ते दनांक २४/१०/२०१८ पयत सहा म हने 
कालावधीकर ता आयट आय कासारवाड  येथील मानधन िनदेशक यांना दरमहा एक त 
र. .२५,०००/- मानधनावर हंगामी ता पुर या व पाची नेमणूक देणसे मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 

 
ठराव मांक - २८०९      वषय मांक - ०२ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/०३/का व/१७७/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 
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       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी 
या लेखािशषावर र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  तरतूद 
करणेत आली असून या म ये संचलनतूट ८१.५६ कोट  व वध कारचे पासेस र. .२३ कोट  व 
बसेस खरेद  र. .६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून 
जून २०१८ ची र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.५० कोट  असे 
एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. .सात कोट  प नास लाख) फ  या माणे माहे जून २०१८  

अखेर ०१ म ह याची अ ीम व पात अदा करावयाचे अस याने यास मा यता देणते येत 
आहे.  

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

 

 
ठराव मांक - २८१०          वषय मांक - ०३ 
दनांक – १९/०६/२०१८         वभाग – म.सा. भांडार (वै कय) 
सूचक – मा. वलास म डगेर                    अनुमोदक– मा. सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे .मसाभा/ं०५/का व/२१३/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तालेरा णालयातील नवीन इमारतीम ये नवीन 

गॅस पाईपलाईन कर याकर ता आव यक लागणारा कॉ ेसर वद अ सेसर ज व हॅ युम पंप 
या उपकरण/ सा ह ये खरेद कर ता GST Impact  नुसार कमी केले या दरानुसार खरेद  
करणेकामी M/s.Shree Construction यांचेकड ल ६ आयटेम कर ता र. .१,२३,४५७/- व M/s. 
Kothari Medical यांचेकड ल ६ आयटेम कर ता र. .२४,२६,८५८/- असे एकूण 
र. .२५,५०,३१५/- (अ र  र. . पंचवीस लाख प नास हजार तीनशे पंधरा फ ) चे खचास 
तसेच M/s.Shree Construction यांचेकड ल िन वदेतील आयटेम मांक - ०९ ते १२ 

णालया या आव यकतेनुसार खरेद  कर याकामी य  येणा-या खचास मा यता देणते 
येत आहे.  

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

 

ठराव मांक - २८११      वषय मांक - ०४ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – वै कय मु य 
सूचक – मा.सा रका लांडग े               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे .वै /०७/का व/९८७/२०१८ द.१२/०६/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत  ज म-मृ य ु न द ची डेटा 
ए  करण,े न द  दु ती करणे व दाखले वतर त करणेचे कामकाज ई-िन वदा सुचना 
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.०३/२०१७-१८ मधील लघु म िन वदाधारक म.ेशुभम उ ोग यांचे ा  झाले या लघु म दर 
ित दाखला दर र. .३.९९ या दराने करारनामा क न ५ वष या कालावधीसाठ  अंदा जत 

र कम पय े८६,००,०००/- (अ र  र. .शहाऐंशी लाख फ ) म ये कामकाज क न घेणेस व 
याकामी येणारे य  खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २८१२      वषय मांक - ०५ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/०६/का व/१०९/२०१८ द.११/०६/२०१८ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२८/०५/२०१८ ते द.०३/०६/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०९/२०१८ द.११/०६/२०१८ अ वय े पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - २८१३      वषय मांक - ०६ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – ग े ीय कायालय 
सूचक – मा.राज  गावडे          अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे .ग ेका/िन-३/का व/१६३/२०१८ द.०४/०६/२०१८ 

       मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे  
िन वदा कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते ५) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८१४      वषय मांक - ०७ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – थाप य उ ान 
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे . था/उ ान/का व/२४०/२०१८ द.१३/०६/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ११०/०१/२०१७-१८ मधील काम .१  
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अ वय,े गुलाब पु प उ ानाजवळ ल मोकळया जागेवर ाणी संगोपन क  उभारणकेामी 
मे.पी.ए.िशरोळे इं जिनयस & कॉ ॅ टस िनवीदा र. .३२,६७,९७३/- (अ र  र. .ब ीस लाख, 

सदुस  हजार, नऊशे याह र फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२६,४७,०५८/- पयत  काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य े 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.  

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

 

ठराव मांक - २८१५      वषय मांक - ०८ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – थाप य BRTS 

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे . बीआरट एस/ था/३८२/२०१८ द.१३/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके तफ मुकाई चौक ते भ  श  चौकापयत मनपाचे 
मंजुर वकास आराख यातील ४५ मी. ं द बीआरट एस र ता वकसीत कर याचे काम हाती 
घेतले आहे. सदर र याचे िनसग दशन सोसायट  येथे पुण-ेमुंबई लोह मागामुळे दोन भागात 
वभाजन होत आहे. यामुळे सदर ठकाणी लोहमागावर उ डाणपुल (ROB) बांधणे आव यक 
आहे. या कामाची िन.र. .८७,४६,५०,२६६/- असुन िन वदा मांक थाप य/मु यालय/ 
HO/39/1/15-16 अ वये िन वदा कायवाह  क न ठेकेदार म.ेबी.जी.िशक कं.टे. ा.िल. यांना 
कामाचा आदेश दे यात आला आहे. सदर र यावर ल ता वत िनसग दशन सोसायट , रावेत 
येथील रे व े कमी.१७०/१६A-१७०/१७A मधील रे व े उ डाणपूलाचे (ROB) संक पिच  (GAD) 

म य रे व ेपुण ेयांचेकडे मा यतेसाठ  सादर कर यात आल ेआहे. सदर उ डाणपुला या संक प 
िच ानुसार रे वेलाईन न जक अ ततवात असलेल े सब टेशन हल वण े आव यक वाटते, 

यानुसार म य रे वेन े (Central Railway) सदर जागेवर पाहणी क न सब टेशन थलांत रत 
करणेचे अंदाजप क तयार केल े असुन, द.२४/७/२०१५ रोजी या प ा वय े
र. .५,७७,६३,०४३/-  थलांतरण शु क म य रे वेकडे जमा करणेची मागणी केली होती. 
यानुसार मा. आयु  सो यां या द. १४/१२/२०१६ रोजी मंजुर तावा वय े व आदेश 
.जा. .बीआरट एस/ था/८४६/२०१६, द.२६/१२/२०१६ अ वय ेतसेच धनादेश .६७८१५८, 

द.३१/१२/२०१६ अ वय े र. .५,५४,२५,१५९/- इतक   म य रे व े (Central Railway) वभागास 
अदा करणेत आलेली आहे. तसेच द.२५/११/२०१७ व द.१४/५/२०१८ रोजी या प ा वय े
व र  मंडळ व ुत अिभयंता (कषण) पुण,े यांनी क य रे व े व ुत वभाग यांनी 
र. .९,९४,६४१.५८ + २८,९१,७०० अस े एकुण ३८,८६,३४१.५८ मागणी केलेली आहे. सदरची 
बाब सब टेशन हल वण ेकर ता आव यक ३ कमी लांबी या फ डर वायर मुळे वाढ होत 
अस याचे कळ वल े आहे. सब टेशन हल वण े कर ता संभा य दरंगाई टाळणे या ीन े
सदरची र कम वर त भरणेची वनंती केली आहे.  तर  रे व े उ डाणपुलाचे संक पिच  व 
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आराख यानुसार (Drawing & Design, GAD) रे व ेलाईन न जक अ ततवात असलेल ेसब टेशन 
हल वण ेआव यक अस यान ेम य रे वेन े (Central Railway) सब टेशन थलांत रत करणेसाठ  

आव यक वाढ व र कमेची केले या मागणी नुसार र. .३८,८६,३४१.५८ (अ र  र कम पये 
अडतीस लाख शहाऐंशी हजार तीनश े ए केचाळ स व अ ठाव ण पैसे फ ) थलांतरण 
शु कअदा करणेस तसेच भ व यात यापुढे सदर कामांतगत अचानक उदभवणा-या घटनांमुळे 
बदल करावयाची आव यकता अस यास व यापोट  वाढ व खच रे व ेबोडास अदा करावयाची 
आव यकता अस यास व शासन मंजूर कर णालीम य ेबदल झा यास या माण ेवाढ व खच 
िनसग दशन सोसायट  जवळ रे व ेलाईनवर उ डाणपुल बांधणे या कामाची तरतुद सन २०१८-
१९ या अंदाजप कातील पान .५२२ अ. .०८ वर ल र. .४०.० कोट  मधुन नमूना नं.२२ 
अ वय ेअदा करणसे मा यता देणते येत आहे.  

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

 

ठराव मांक - २८१६      वषय मांक - ०९ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे . लेखा/१५/का व/६९६९/२०१८ द.१३/०६/२०१८ 

       वषय -  आधारिनधी व मागासवग य क याणकार  िनधीचे चे खाते बंद क न   
                उपल ध िश लक र कम सवसाधारण िनधीकडे वग करणेबाबत.  

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

---------- 
 
ठराव मांक - २८१७      वषय मांक - १० 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – जलिन:सारण  

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे . जिन/२/का व/१०५४/२०१८ द.१२/०६/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/8/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत काळभोरनगर, मोहननगर रामनगर या भागात उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण नािलका टाकणे व जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/s S K Bhosale 

Contractor यांनी िन.र. .49,99,993/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख न या णव हजार नऊशे 
या णव फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 

36,99,995/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े

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

 
ठराव मांक - २८१८      वषय मांक - ११ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे . मुलेप/१/का व/७१४/२०१८ द.१४/०६/२०१८ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       मु य लेखा प र ण 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 देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २८१९      वषय मांक - १२ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – क े ीय व ुत 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे . िन/क/का व/३/२०१८ द.१२/०६/२०१८ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ(१) मधील िन वदा कामांचे 
अवलोकन होवून िनयमानुसार व िन वदा अट शत स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८२०      वषय मांक - १३ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता (पा.पु.) यांचे . जशुके/ व/४/१०२/२०१८ द.११/०६/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता (पा.पु.) यांनी िशफारस केले माणे –  
       म.न.पा. या जाधववाड  पंप हाऊस येथे वाढ व वीजभार  घेणेसाठ  तावात नमुद 
माणे करारनामा शु क, अितर  अनामत र कम, कने शन चाजस ोसेिसंग फ  व जीएसट  

इ. अस ेएकूण  र. .४७,००५/- (अ र  र. . स ेचाळ स हजार पाच फ )  म.रा. व. व. कं.स 
अदा करणेस मा यता देणते येत आहे.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - २८२१      वषय मांक - १४ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  . लेखा/६/का व/६९७६/२०१८ द.१३/०६/२०१८        
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सह शहर अिभयंता, बीआरट एस वभाग यांनी द.४/६/२०१८ चे तावा वये .१ 
कामामधील आव यक असलेली तरतूद िश लक ठेवून उवर त र कम .२ कामासाठ  उपल ध 
क न देणेकामी ता वत केलेले आहे. तर  तावात नमूद माणे र. .१,००,००,०००/-
(अ र  र. .एक कोट  फ ) वभागाअंतगत वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा. 
महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - २८२२      वषय मांक - १५ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  . लेखा/६/का व/६९७७/२०१८ द.१३/०६/२०१८        
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचार घेवून –  
       सह शहर अिभयंता, बीआरट एस वभाग यांनी द.४/६/२०१८ चे तावा वये .१ 
कामामधील आव यक असलेली तरतूद िश लक ठेवून उवर त र कम .२ कामासाठ  उपल ध 
क न देणेकामी ता वत केलेले आहे.तर  तावात नमूद माणे  र. .९०,००,०००/- (अ र  
र. .न वद लाख फ ) वभागाअंतगत वग करण करणेस मा यता देणेत यते आहे. 
(वाढ/घट र. .९०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक - २८२३      वषय मांक - १६ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारणे  
संदभ – मा. े ीय अिधकार  . ड ेका/३/का व/३८०/२०१८ द.१५/०६/२०१८        
       मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते १)) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
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दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 

 
ठराव मांक - २८२४      वषय मांक - १७ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       शहर अिभयंता अ व फ े य कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे तावा वये सन 
२०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हल ेअस याची श यता आहे. यापैक  
सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत कर यात आलेले आहे. वा षक लेखे 
अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे 
२२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे.  भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून र कम पये २११,५६,८३,१००/- 
वग करण करण े श य आहे तर  अ व फ े ीय कायालयासाठ  तावात नमूद माणे 
वग करण क न िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार शहर अिभयंता यांनी ता वत 
केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त िनधी र. .२२५ 
कोट  आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद २ (१) 
नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणेस व सन २०१८-१९ या 
भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भांडवली/ महसूली प अंदाजप कातील 
वभागां या अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद अ व फ े ीय 
र. .२११,५६,८३,१००/- वग करण करणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  
        मा.महापािलकासभेची मा यता घेणेकामी तातड चे कामकाजा संबंधातील सदर ठराव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची करण २ मधील १ (के) अ वये माहे जून 
२०१८ चे मा.महापािलकासभेचे कामकाजात दाखल क न घेणेची मागणी मा.महापािलका 
सभेकडे करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. (वाढ/घट र. .२११,५६,८३,१००/-) 
     

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

  



11 
 

ठराव मांक - २८२५      वषय मांक - १८ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/७१७५/२०१८ द.१८/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सह शहर अिभयंता इ.ड य.ुएस. कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे तावा वये 
सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हल े अस याची श यता आहे. 
यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत कर यात आलेले आहे. 
वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत नसली 
तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे.  भाग/ मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून र कम पय े७,३५,००,०००/- वग करण 
करण े श य आहे. तर  व ुत/ यां क  कायालयासाठ  तावात नमूद माणे वग करण 
क न िमळणेची वनंती केली होती यानुसार शहर अिभयंता यांनी ता वत केलेनुसार 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त िनधी र. .२२५ कोट  
आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार 

तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली 
अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भाग  अंदाजप कातील वभागां या अंतगत 
वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद व ुत/यां क  र. .७,३५,००,०००/- वग करण 
करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
        मा.महापािलकासभेची मा यता घेणेकामी तातड चे कामकाजा संबंधातील सदर ठराव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची करण २ मधील १ (के) अ वये माहे जून 
२०१८ चे मा.महापािलकासभेचे कामकाजात दाखल क न घेणेची मागणी मा.महापािलका 
सभेकडे करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. (वाढ/घट र. .७,३५,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक - २८२६      वषय मांक - १९ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . लेखा/६/का व/७१७६/२०१८ द.१८/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे –  
       सह शहर अिभयंता ( व/या)ं े य कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे   

तावा वये सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हल ेअस याची श यता 
आहे . यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत कर यात आलेले 
आहे.  वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत 
नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे.  भाग अंदाजप क 
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यातून र कम पय े४,५०,००,०००/- वग करण करण ेश य आहे. तर  ( व/या)ं कायालयाला 
तावात नमूद माणे वग करण क न िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार सह शहर 

अिभयंता यांनी ता वत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार 
अखच त िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील 
करण ७ तरतूद २ (१) नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणेस 

व सन २०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भाग 
अंदाजप कातील वभागां या अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद 
व ुत/यां क  र. .४,५०,००,०००/- वग करण करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  
         मा.महापािलकासभेची मा यता घेणेकामी तातड चे कामकाजा संबंधातील सदर ठराव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची करण २ मधील १ (के) अ वये माहे जून 
२०१८ चे मा.महापािलकासभेचे कामकाजात दाखल क न घेणेची मागणी मा.महापािलका 
सभेकडे करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.  (वाढ/घट र. .४,५०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक - २८२७      वषय मांक - २० 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . लेखा/६/का व/७१८९/२०१८ द.१९/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       शहर अिभयंता ( थाप य) व सह शहर अिभयतंा ( व/या)ं कायालय यांनी 
द.१९/०६/२०१८ चे   तावा वये सन २०१८-१९ म ये चालू असले या व िनयोजीत थाप य 
क प कामाम ये समा व  असले या व ुत वभागाअंतगत लेखािशषावर कामे वग करण,े 
शास कय मा यता घेणे व तरतूद र. .३३,४६,००,०००/- वग करण करण े ता वत केले 

असून तावात नमूद माणे वग करण क न िमळणेची वनंती केली आहे. यानुसार सह 
शहर अिभयंता यांनी ता वत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ 
अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार तावात नमूद माणे या या 
कामांसमोर वाढ/घट करणे शास कय मा यता देणसे आ ण थाप य क प कामांम ये 
समा व  असले या व ुत कामांचे व ुत वभागा अंतगत कामे वग करणसे व 
र. .३३,४६,००,०००/- वग करण करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  
        मा.महापािलकासभेची मा यता घेणेकामी तातड चे कामकाजा संबंधातील सदर ठराव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची करण २ मधील १ (के) अ वये माहे जून 
२०१८ चे मा.महापािलकासभेचे कामकाजात दाखल क न घेणेची मागणी मा.महापािलका 
सभेकडे करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
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सभेकडे पाठ वणेत यावा. (वाढ/घट र. .३३,४६,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - २८२८      वषय मांक - २१ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/७१८७/२०१८ द.१९/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सह शहर अिभयंता ( व/या)ं कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे  तावा वये सन    
२०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हल ेअस याची श यता आहे. यापैक  
सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत कर यात आलेले आहे. वा षक लेखे 
अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे 
२२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे. भाग अंदाजप क यातून 
र. .८,००,००,०००/- र कम वग करण करता येणे श य आहे तर  व ुत/यां क  कायालयास 

तावात नमूद माणे वग करण क न िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार सह शहर 
अिभयंता व ुत यांनी ता वत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ 
नुसार अखच त िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड 
मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट 
करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश कर यास, 
भांडवली/महसूली प अंदाजप कातील वभागां या अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ 
या तरतूद व ुत/यां क  कायालय र. .८,००,००,०००/- वग करण करणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
       मा.महापािलकासभेची मा यता घेणेकामी तातड चे कामकाजा संबधंातील सदर ठराव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची करण २ मधील १ (के) अ वये माहे जून 
२०१८ चे मा.महापािलकासभेचे कामकाजात दाखल क न घेणेची मागणी मा.महापािलकासभेकडे 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलकासभेकडे 
पाठ वणेत यावा. (वाढ/घट र. .८,००,००,०००/-) 
      

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

ठराव मांक - २८२९      वषय मांक - २२ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/७१४०/२०१८ द.१५/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) र. .९,०५,००,०००/- वग करण 
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मा यता दलेली आहे. शहर अिभयंता थाप य (ह े य कायालय) यांनी द.६/६/२०१८ चे 
तावा वये अंदाजप कातील तरतुद ंचा पुरेपुर वापर हावा व या कामाचा फायदा नाग रकांना 

लवकरात लवकर हावा यासाठ  शास कय मा यता तातड ने िमळणे आव यक आहे. सन 
२०१८-१९ चे अंदाजप कातील न वन वकास कामे तसेच महानगरपािलका प रसरात तातड ने 
आव यक असलेली कामे लवकरात लवकर सु  हावीत व याचा लाभ नाग रकांना हावा 
यासाठ  ठराव .१८७ अ वय े अशा कामांना र कम वग करण क न देणेस शास कय 
मा यता िमळणेकामी ता वत केले आहे. महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) 
चे मा.आयु  यांनी तावावर मा. थायी सिमती या अवलोकनाथ ठेवणेबाबत सुचना द या 
आहे. तर  शहर अिभयंता यांनी ता वत केले नुसार र. .९,०५,००,०००/- वग करण 
करणेबाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ 
तरतूद  २(१) नुसार अवलोकन करणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .९,०५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - २८३०      वषय मांक - २३ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/७१४२/२०१८ द.१५/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) र. .१६,००,००,०००/- वग करण 
मा यता दलेली आहे. शहर अिभयंता थाप य (क े य कायालय) यांनी द.६/६/२०१८ चे 

तावा वये अंदाजप कातील तरतुद ंचा पुरेपुर वापर हावा व या कामाचा फायदा नाग रकांना 
लवकरात लवकर हावा यासाठ  शास कय मा यता तातड ने िमळणे आव यक आहे. सन 
२०१८-१९ चे अंदाजप कातील न वन वकास कामे तसेच महानगरपािलका प रसरात तातड ने 
आव यक असलेली काम ेलवकरात लवकर सु  हावीत व याचा लाभ नाग रकांना हावा 
यासाठ  ठराव .१८७ अ वये अशा कामांना र कम वग करण क न देणेस शास कय 
मा यता िमळणेकामी ता वत केले आहे. महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) 
चे मा.आयु  यांनी तावावर मा. थायी सिमती या अवलोकनाथ ठेवणेबाबत सुचना द या 
आहे. तर  शहर अिभयंता यांनी ता वत केले नुसार र. .१६,००,००,०००/- वग करण 
करणेबाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ 
तरतूद  २(१) नुसार अवलोकन करणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .१६,००,००,०००/-) 

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

 
  



15 
 

ठराव मांक - २८३१      वषय मांक - २४ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/७१४४/२०१८ द.१५/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) र. .१०,५०,००,०००/- वग करण 
मा यता दलेली आहे. शहर अिभयंता थाप य (इ े य कायालय) यांनी द.६/६/२०१८ चे 

तावा वये अंदाजप कातील तरतुद ंचा पुरेपुर वापर हावा व या कामाचा फायदा नाग रकांना 
लवकरात लवकर हावा यासाठ  शास कय मा यता तातड ने िमळणे आव यक आहे. सन 
२०१८-१९ चे अंदाजप कातील न वन वकास कामे तसेच महानगरपािलका प रसरात तातड ने 
आव यक असलेली कामे लवकरात लवकर सु  हावीत व याचा लाभ नाग रकांना हावा 
यासाठ  ठराव .१८७ अ वये अशा कामांना र कम वग करण क न देणेस शास कय 
मा यता िमळणेकामी ता वत केले आहे. महापािलका सभा ठराव .१८७ ( द.२०/४/२०१८) 
चे मा.आयु  यांनी तावावर मा. थायी सिमती या अवलोकनाथ ठेवणेबाबत सुचना द या 
आहे. तर  शहर अिभयंता यांनी ता वत केले नुसार र. .१०,५०,००,०००/- वग करण 
करणेबाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ 
तरतूद  २(१) नुसार अवलोकन करणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .१०,५०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - २८३२      वषय मांक - २५ 
दनांक – १९/०६/२०१८     
सूचक – मा.सागर आंगोळकर          अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.सा रका लांडगे यांचा ताव.  
        पुणे महानगरपािलके म ये शहर  गर ब, वै कय, सहा य योजना राब वली जाते, 
ितचा अ यास क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत अशा कारची योजना सु  करणेबाबत 
शासनाने आव यक तो स व तर ताव दोन आठव यात सिमती पुढे सादर 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 - २८३३      वषय मांक - २६ 
दनांक – १९/०६/२०१८          वभाग – थाप य EWS क प 
सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ EWS /४०५/२०१८ द.१९/६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे बो-
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हाडेवाड  येथील स.नं./गट नं.१२८५प,ै १२८७पै व १२९०पै (आर ण .१/१६२) येथे आिथक 
या दुबल घटकांसाठ  (EWS) घरकुल योजना राब वणेचे काम चालू आहे. सदर 

क पाक रता Environmental Clearance घेणे आव यक आहे. मा. थायी सिमती ठराव .२४३७, 

द.२१/०३/२०१८ अ वये PMAY क पासाठ  पयावरण स लागार हणून म.े ीन सकल इं. 
यांची यांची नेमणूक कर यात आलेली आहे. सदर क पाचे Environmental Clearance पयावरण 
स लागार म.े ीन सकल इं. यांनी पयावरण वभागाकडे ऑनलाईन अज सादर केला आहे. 
पयावरण स लागार यांनी द.१८/०६/२०१८ रोजीचे ई-मेल ारे कळ वले माणे Environmental 

ClearanceScrutiny क रता फ  र. .७,००,०००/- (अ र  र. . सात लाख फ ) पयावरण 
वभागाकडे RTGS / NEFT ारे भरणेचे आहे. याचा तपिशल खालील माण.े 

 
Bank Details for RTGS/NEFT 
Account Name: SEIAA/SEAC SECRETARIAT 
Bank Name: State Bank of India 
Bank Account No: 33876812558 
Bank Account Type: Current Account 
Bank Address: 76-A, Rafi Ahmed Kidwai Rd,Gujarati Kelwani Mandal School,Matunga 
Br. Mumbai- 400 015. 
IFSC Code: SBIN0005350 
MICR Code: 400002056 
Email: cao@mpcb.gov.in / account@mpcb.gov.in 

          तर  क प स लागार यांनी कळ वलेनुसार सदर क पास Environmental 

Clearanceिमळणेकामी फ  र. .७,००,०००/- (अ र  र. . सात लाख फ ) इतक  

RTGS/NEFT ारे SEIAA/SEAC SECRETARIAT यांचेकडे अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८३४      वषय मांक - २७ 
दनांक – १९/०६/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा. सागर आंगोळकर यांचा ताव  
       मा. थायी सिमती ठराव . २८०५, द. १३/६/२०१८ या ठरावाम ये खालील माणे 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

१)  ३०,००० चौ फुट बांधकाम असले या गृह क पांना बांधकाम परवानगी दे यात यांवी. 

२)  हाडा या गृह क पांना बांधकाम परवानगी दे यात यावी. 

३)  पंत धान आवास योजने या अंतगत असले या गृह क पांना बांधकाम परवानगी दे यात  
    यावी. 
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४) नागर कांकडून वैय क बांधकामाचे परवानगीसाठ  येणा-या अजाना िनयमानुसार   
   बांधकाम परवानगी दे यात यावी. 
 

५)  ३०,००१ चौ.फुटा पे ा जा त बांधकाम असले या गृह क पांना काह  काळ (Temporary    
    period)  बांधकाम परवाना न दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
    सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

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

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/७९३/२०१८ 

दनांक - २०/०६/२०१८   
 
 

                                                       
                                                                        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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( .ग ेका/िन-३/का व/१६३/२०१८, द.०४/०६/२०१८ वषय .६ चे लगत) 
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(जा. .िन/क/का व/३/२०१८ द.१२/६/२०१८ वषय .१२ चे लगत)
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( .ड ेका/३/का व/३८०/२०१८ द.१५/६/२०१८ वषय . १६ चे लगत) 

 


