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

कायप का मांक – ६९ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २७/०६/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

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

दनांक २७/०६/२०१८ 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.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, 
मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - 



2 
 

उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे – मु य लेखापाल, मा.तुप े – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.खोराटे, मा. झगडे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.राऊत, मा.बोदडे, मा.खोत - सहा यक आयु , 
मा.पाट ल – चाय, औ. .क., मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.जुंधारे, मा.गलबले, 
मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.पाट ल, मा.घुबे, 
मा.च हाण - कायकार  अिभयंता, मा.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप - कामगार 
क याण अिधकार , मा.दांगट, मा.आगळे – शा.अिधकार , मा.लावंड – कायदा अिधकार , 
मा.कोटलवार – मा हती तं ान 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 .२४८५, द.२१/३/२०१८ म ये दु तीबाबत. 
            मा. वलास म डगेर , मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  
वषय .१९) भाग .१९ (न वन . .१६) पेठ .२९ येथे फुटबॉल ाऊंड करणे या कामास            

क प स लागार नेमणेबाबत. मा. वकास डोळस, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव 
वषय .२०) पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कां या सहभागा ारे शहराची न वन ओळख िनमाण            

करणेसाठ  शहर प रवतन कायालयामाफत सव ण कामकाजासाठ  मानधन अदा          
करणेकामी मा यता िमळणेबाबत. 

वषय .२१) City Transformation Officeचे होणा-या कायशाळे या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .२२) आषाढ  वार  पालखी सोहळा वारक-यांना मोफत वै कय सु वधा पुर वणेबाबत. 
वषय .२३) पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे आकुड  येथील आर ण .२८३ बेघरांसाठ  

घरे (HDH) येथील जागेवर आिथक या दुबल घटकांसाठ (EWS) घरकुल योजना 
राब वणे क पास Environmental Clearance घेणेबाबत. 

वषय .२४) JnNURM-BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत िलंकरोड प ाशेड, िचंचवड  
येथे ६७२ गाळे बांधणे या क पास Environmental Clearance घेणेबाबत. 

वषय .२५) पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे रावेत स.नं.९६प,ै आर ण .४/१०२ येथील 
जागेवर आिथक या दुबल घटकांसाठ  (EWS) घरकुल योजना राब वणे क पास 

Environmental Clearance घेणेबाबत. 
वषय .२६) व ीय अिधकार दान करणेबाबत. (दु ती) 
वषय .२७)िचखली नसर  व से.नं.२७ या ठकाणी मनपा ने पुर वले या १०*१६ व ५*६ 

पश या म ये शेडम ये माती भ न ५० ते १०० मीटरवर असणा-या बेडम ये 
यव थत लावुन देणेबाबत. 

वषय .२८) शालेय सा ह य खरेद बाबत. मा. राज  गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव 
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वषय .२९) मा. थायी सिमती ठराव .२८०१ द.१३/६/२०१८ म ये दु तीबाबत. 
            मा.सागर आंगोळकर, मा. वलास म डगेर  यांचा ताव    

--------- 
               दनांक १९/०६/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६८) 

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

 
ठराव मांक - २८३५      वषय मांक - ०१ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .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 .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २८३६      वषय मांक - ०२ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार वभाग 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे जा. .मभा/ं०८/का व/७२६/२०१८ द.२१/०५/२०१८ 

       मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास सन २०१८-१९ या आिथक वषाकर ता 
आव यक मनपा नमु या माणे ंटेड िमळकतकर बले छपाई क न खरेद बाबत म यवत  
भांडार वभागाने ई िन वदा सु. .५६/२०१७-१८ अ वये  मे.जय गणेश ऑफसेट, पुण ेयांचे लघु म 
दर ती नग र. .१.६४ माण े १०,५०,००० िमळकतकर बले छपाईकामी एकुण र. .१७,२२,०००/-
  म ये खरेद  करणेस  मा.सहा यक आयु  (भांडार) यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार  
मे.जयगणेश ऑफसेट, पुण े यांचेकड ल लघु म दर एकुण र. .१७,२२,०००/- (अ र  र. .सतरा 
लाख बावीस हजार फ ) म ये िमळकतकर बले छपाई क न पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८३७      वषय मांक - ०३ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार वभाग 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०६/का व/२४७/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

       वषय – मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध कारचे केब स आ ण वायस  
               सा ह य खरेद बाबत.   

वषय .३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 

ठराव मांक - २८३८      वषय मांक - ०४ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार वभाग 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०६/का व/२४८/२०१८ द.०५/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे व ुत वभागासाठ  १०० हॅट एलईड  ट लाईट फट ंग सा ह य खरेद कामी ई 
िन वदा सुचना .३६/२०१७-१८ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 
सदर िन वदे कर ता एकुण पाच िन वदाकार ा  झाले. यामधील लघु म िन वदाकार 
मे. पल मी इले क स यांचे दर प कातील बाब .१ या सा ह याचे लघु म ित नग दर 
र. .४,०६६/- माणे एकुण लघु म दर र. .३५,३७,४२०/- (अ र  र. . प तीस लाख सदोतीस 
हजार चारशे वीस फ ) हे अंदाजप क य दरापे ा १३.६४% ने कमी अस याने वकृत क न 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणसे व येणा-या खचास मा यता देणते 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २८३९      वषय मांक - ०५ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – दूरसंचार वभाग 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे जा. .दुरसंचार/१/का व/६०/२०१८ द.११/०६/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       ीम.जो सना िशंदे,  िश ण मंडळा या शासन अिधकार  यांस कायालयीन 
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कामकाजासाठ   मोबाईल िसम सु वधा व ३जी /४जी ड गल सु वधा पूर वणेस तसेच मोबाईल 
वापराची अिधकतम मािसक मयादा र. .५००/- (अ र  र. . पाचशे फ ) िन ीत करणेस 
मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २८४०      वषय मांक - ०६ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – इ े ीय, थाप य  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे जा. .इ था/का व/५४२/२०१८ द.५/०६/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.२४/०४/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
मे.िनयोजन क स टंट यांनी खालील माणे अ. .१ ते ३ कामाचे सादर करण केलेले आहे. 

  १) भाग .३ च-होली येथील स. .१३१ येथील आय.टु.आर. या बद यात ता यात 

                  आले या मनपा या जागेवर ल जलतरण तलावाचे थाप य वषयक काम करणे 
                  (ट पा - २) 
               २) भाग .३ च-होली येथील आर ण .२/८९ खेळाचे मैदान वकिसत करणे व  

थाप य वषयक कामे करणे. (ट पा - २) 
 ३) भाग .७ भोसर  गावठाणातील स.नं.१ कबडड  िश ण क  वकिसत करणे   

                  व अनुषंिगक कामे करण.े 
        सदर सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 
वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार हणुन मे.िनयोजन क स टंट यांची 

िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन करावया या कामा या 
या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख 
करणे इ. िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार 
आहेत.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  स लागार हणुन मे.िनयोजन 
क स टंट यांची िनयु  केलेली आहे. मे.िनयोजन क स टंट यांनी यापुव  देखील अशा कारची 
कामे यश वी र या पुण केलेली आहे व स या देखील चालु आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती 
ठराव .२१३९ व द.७/०२/२०१८ अ वये केले या Empanelment म ये मे.िनयोजन क स टंट 
यांचा समावेश आहे.  उपरो  बाबींचा वचार करता उपरो  नमुद केले या १ ते ३ कामांसाठ  
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मे.िनयोजन क स टंट यांची स लागार हणुन नेमणुक करणेचा ताव तसेच िन वदा पुव  

(Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणुन 
नेमणुक करणेस व मनपाचे चिलत दरानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

  
ठराव मांक - २८४१      वषय मांक - ०७ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – इ े ीय, थाप य  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे जा. .इ था/का व/५४४/२०१८ द.५/०६/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.२४/०४/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर             
बैठक म ये मे.ए हायरो सेफ क स टंट यांनी खालील माणे अ. .१ ते ४ कामाचे सादर करण 
केलेले आहे. 
 १) भाग .६ मोशी येथे अ नशामक क  बांधण.े 
 २) भाग .३ येथील पुणे नािशक र ता ते स. .५७५, ६६४, ५०८, ५०६  

               पयतचा ३० व १८ मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. 
 ३) भाग .३ च-होली येथील चो वसावाड  येथे अ नशमन क  बांधण.े 
 ४) भाग .३ च-होली येथील स. .११० ते स. .१०० मनपा ह ीपयतचा ३० मी.  

               ड .पी.र ता वकिसत करणे. (ट पा - २) 
       सदर सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 
वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार हणुन मे.ए हायरो सेफ क स टंट 

यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन करावया या कामा या 
या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख 
करणे इ. िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार 
आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  स लागार हणुन मे.ए हायरो 
सेफ क स टंट यांची िनयु  केलेली आहे. मे.ए हायरो सेफ क स टंट यांनी यापुव  देखील अशा 
कारची कामे यश वी र या पुण केलेली आहे व स या देखील चालु आहेत. मनपा या मा. थायी 

सिमती ठराव .२१३९ व द.७/०२/२०१८ अ वये केले या Empanelment म ये मे.ए हायरो सेफ 

क स टंट यांचा समावेश आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता उपरो  नमुद केले या १ ते ४ 
कामांसाठ  मे.ए हायरो सेफ क स टंट यांची स लागार हणुन नेमणुक करणेचा ताव तसेच 
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िन वदा पुव  (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार 
हणुन नेमणुक करणेस व मनपाचे चिलत दरानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - २८४२      वषय मांक - ०८ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – इ े ीय, थाप य  
सूचक – मा.सा रका लांडगे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे जा. .इ था/का व/५४६/२०१८ द.५/०६/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.२४/०४/२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर बैठक म ये 
मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांनी खालील नमुद माणे १ ते ४ कामाचे सादर करण केलेले 
आहे.  

१) च-होली येथील स.  २५४ ते २२८ पयतचा १२ मी.र ता वकिसत करणे. 
 २) भाग .३ चो वसावाड  येथील स. .१५ ते च-होली स. .९४० पयतचा  

               १८ मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. 
 ३) भाग .३ मोशी आळंद  र ता ते डूडूळगाव गावठाणापयतचा १८ मी.   

               ड .पी.र ता वकिसत करणे. 
 ४) भाग .३ च-होली स.नं.७ ते मनप ह ीपयत या वकास आराखडयातील ३० 

               मी. र ता वकिसत करणे. 
         
           सदर सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 
वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार हणुन मे.अँशुअड इं जिनअ रंग 

स हसेस यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन करावया या 
कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे तसेच 
कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) इ. कामे 
करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  स लागार 
हणुन मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांची िनयु  केलेली आहे. मे.अँशुअड इं जिनअ रंग 

स हसेस यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे यश वी र या पुण केलेली आहे व स या 
देखील चालु आहेत. मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांना र ते महामागाचे स व तर क प 
तयार करणेचाह  अनुभव आहे. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ व द.७/०२/२०१८ 
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अ वये केले या Empanelment म ये मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांचा समावेश आहे. 
उपरो  बाबींचा वचार करता उपरो  नमुद केले या १ ते ४ कामांसाठ  मे.अँशुअड इं जिनअ रंग 

स हसेस यांची स लागार हणुन नेमणुक करणेचा ताव तसेच िन वदा पुव  (Pretender) व 
िन वदा प ात (Post Tender) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व 
मनपाचे चिलत दरानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २८४३      वषय मांक - ०९ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – िश ण मंडळ   
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे जा. .िशमं/९अ/का व/५६/२०१८ द.१८/०६/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल आ ण ाथिमक शाळांतील 

संगणक यं ण देखाभाल दु तीसाठ  ऑनलाइन िन वदा सुचना .०२/२०१७-१८ अ वये लघु म 
िन वदाकार मे. मोनाच टे नॉलॉजी (पुण)े ा.ली. यांचे कडून  संगणक देखभाल दु तीसाठ  आ ण 
हाडवेअर इंजीिनअर िनयु  करणेकामी र. .१२,९१,४६७/- (अ र  र. . बारा लाख ए या णव 
हजार चारशे सदुस  फ ) या रकमेचे यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

  
ठराव मांक - २८४४      वषय मांक - १० 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – फ े ीय कायालय   
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जा. .फ ेका/िन-४/का व/२७८/२०१८ द.०५/०५/२०१८ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े 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 करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८४५      वषय मांक - ११ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – पाणीपुरवठा वभाग   
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु६/का व/१३९६/२०१८ द.१८/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून   
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३१/१६/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

क रता भाग .४३ म ये जु या पाईपलाईन बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणकेामी मे.सुरज 
कॉ टर िन वदा र कम .३०,८१,२३२/- (अ र  र. .तीस लाख ए याऐंशी हजर दोनशे ब ीस 
फ ) पे ा १७.९९% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,२६,९१८/- 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 यां याबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २८४६      वषय मांक - १२ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – ग े ीय कायालय   
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ग ेका/आ/३/का व/२७१/२०१८ द.१९/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचचंवड महानगरापािलके या काय े ातंगत ग े ीय कायालयातील काय े ाम ये 
फॉिगंग मिशन र ा टे पोम ये ठेवून औ णक धुर करण करणेसाठ  िन वदा .१/२०१७-१८ 
नुसार तीन चाक  चार र ा टे पो पुर व या या कामाचे मे.माऊली बेरोजगार सेवा सं था यांना 
आदेश दे यात आलेले आहे. सदर कामकाजासाठ  धुर करणासाठ  वापर यात येणा-या एका फॉिगंग 
मिशनसाठ  एक वेळा धुरफवारणी कर यासाठ  ४ िलटर डझेल व १ िलटर पे ोल लागते. 
या माणे एक मिशन दैनं दन ३ वेळा फवारणी करते. अशा कारे दैनं दन ४ मिशन काम कर त 
आहेत. तर  दैनं दन चार मिशनसाठ  डझेल ४८ िलटर व पे ोल १२ िलटर लागते. ग े ीय 

कायालया या आरो य वभागातील कचरा वाहने व कायालयीन वाहनासाठ  े ीय कायालया 
नजीक या मे.कोटे र पे ोिलयम, काळेवाड  यांना मा.आयु  सो. यांचेकड ल 
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जा. .ग ेका/१/२०/२०१७ द.२२/९/१७ व ग ेका/३/२८५/२०१७ द. १०/१०/१७ नुसार र. .५ 
लाख ( डपॉझीट) अनामत देऊन, ग े ीय कायालयास इंधन पुरवठा करणेचे आदेश दे यात 
आलेला आहे. यामुळे औ णक धुर करणा या मिशनसाठ  इंधन पुरवठा कर यास यांना वचारणा 
केली असता, यांनी द.२४/०४/२०१७ या प ा वये इंधन पुरवठा कर यास तयार अस याचे 
कळ वलेले आहे. औ णक धुर करणासाठ  सन–२०१८-१९ या अंदाजप काम ये औ णक 
धुर करणासाठ  इंधन खच या लेखािशषावर र. .१२,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे.  
       १) कामाचे नाव           :-  औ णक धुर करणा या फॉिगंग मिशनसाठ  इंधन खच 

           २) िन वदा नोट स .  :- १/२०१७-१८ िन.र. . ८,५१,३६०/- 
       ३) वाहनांचा दर र. .  :- ित दन ितवाहन ५४०/- 

४) वाहनांची सं या     :- ०४ तीन चाक  टे पो 
५) कामाची मुदत        :- द.२३/०४/२०१८ ते २२/०४/२०१९ अखेर 

       वषयां कत कामांसाठ  भागातील नाग रकां या आरो या या हता या ीने वर ल 
माणे या कामासाठ  ित दन तीन चाक  र ा टो पो सायं ४ ते ११ वा. पयत एक वाहन 

चालक + इंधनासह एकुण ०४ वाहने भाडे त वावर पुर व यासाठ  द.२३/४/२०१८ ते 
२२/४/२०१९ अखेर िमळणे व सदर कामकाजासाठ  अपे ीत अंदाजीत खच र. .७,००,०००/- या 
येणारा खच ग े ीय आरो य कायालयाकड ल "धुर करणासाठ  वाहने भा याने घेणे" या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणते येत आहे.    

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

 
ठराव मांक - २८४७      वषय मांक - १३ 
दनांक – २७/०६/२०१८          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/११०/२०१८ द.१८/०६/२०१८ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे मे २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/११०/२०१८ द.१८.०६.२०१८ अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन करणते 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - २८४८      वषय मांक - १४ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण   
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/६/का व/१११/२०१८ द.१८/०६/२०१८ 

       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.०४/०६/२०१८  ते द.१०/०६/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१११/२०१८ द.१८/०६/२०१८ अ वये पाठ वले या सा ा हक लेखा 
तपासणी कामा या अहवालाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८४९      वषय मांक - १५ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – ग े ीय कायालय   
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जा. .ग ेका/आ/४/का व/३३७/२०१८ द.२०/०६/२०१८ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
        पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या काय े ाअतंगत ग े ीय कायालया या 
काय े ाम ये ॉम वॉटर चबस साफसफाई क न िनघालेला गाळ व कचरा मोशी कचरा डेपो 
येथे खाली करणेसाठ  िन वदा .१/२०१८-१९ नुसार िन वदा तयार कर यात आलेले आहे. ग 
े ीय कायालया या काय े ाम ये ॉम वॉटर चबस एकुण ९७८ चबस आहेत. तर  ित चबस 

नुसार दर माग वणेत आलेले असून, मे.संत गाडगेबाबा बेरोजगार सं था यांनी अंदाजप क य 
दरा या २८.९८% कमी दराने दर सादर केलेला आहे.  ॉम वॉटर व पावसाळ  चबस साफसफाई 
करणेसाठ  सन - २०१८-१९ या अंदाजप काम ये ॉम वॉटर पावसाळ  गटर सफाई करण ेया 
लेखािशषावर र. .२०,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. तर  ॉम वॉटर चबस 
साफसफाई क न िनघालेला गाळ व कचरा मोशी कचरा डेपो येथे खाली करणे या कामास व 
येणा-या अपे त अंदाजीत र. .२,८७,५३२/- (अ ऱ  र. . दोन लाख स याऐंशी हजार पाचशे 
ब ीस फ ) खचास तसेच सदरचा खच ॉम वॉटर पावसाळ  गटर सफाई करण ेया लेखािशषावर 
खच  टाकणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८५०      वषय मांक - १६ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – थाप य मु यालय   
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/अ-मु य/०३/२०१८ द.१८/०६/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९६/०२/२०१७-१८ भाग .१० तुळजाईव ती 
व ववेकनगर म य भागात न वन पे हग लाँक बस वणेकामी M/s.SHIVAM ENTERPRISES D.M. 
िन.र. .३६,४१,४५१/-(अ र  र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार चारशे ए काव न फ ) पे ा 
२३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२८,०३,९१८/- पयत काम क न घेणेस 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

  
ठराव मांक - २८५१      वषय मांक - १७ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार वभाग   
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे जा. .मभा/ं०४/का व/४५१/२०१८ द.२०/०६/२०१८ 

       मा. सहा. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       आरो य वभागास आव यक मॉ कटो कलींग मशीन खरेद  करणेकामी ई 
िन.सु. .०२/२०१८-१९ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन िन वदाधारकांचे दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे इं िनल 

टे नोलॉ जस, पुणे यांचे मॉ कटो कलींग मशीन ती नग र. .2,15,000/- एक वष देखभाल दु ती 
सह 04 नगासाठ  साठ  एकुण र. .8,60,000/- (अ र  र. .आठ लाख साठ हजार फ ) इतका खच 

येणार आहे. ा  लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन लघु म िन वदाकार 
यांचेबरोबर वह त नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - २८५२      वषय मांक - १८ 
दनांक – २७/०६/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव  
       मा. थायी सिमती ठराव .२४८५ द.२१/३/२०१८ या ठरावाम ये खालील माणे 
दु ती करणेत येत आहे. 
       "दर म ह याला ऑ फसर ऑफ द म थ (Officer of the month) घोषीत करावा व ह  िनवड 
कर याचे अिधकार मा.आयु  यांनी किमट  थापन क न वत: िनणय घे यास" ऐवजी 
"मा.आयु  यांनी वत:िनणय घेऊन येक म ह याला अज न मागवता यो य या     
अिधका-याची िनवड कर याचे अिधकारास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता कायवाह  कर यात यांवी.         

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

 
ठराव मांक - २८५३      वषय मांक - १९ 
दनांक – २७/०६/२०१८           
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  
संदभ – मा. वकास डोळस, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव  
       भाग .१९ (न वन . .१६) पेठ .२९ येथे फुटबॉल ाऊंड करणे या कामासाठ  
क प स लागार नेमणूक करणे आव यक आहे. सबब क पाची आव यकता पाहता फुटबॉल 
ाऊंड वकसीत करणेक रता मे.िश पी आ कटे स यांना सदर कामाचा वा तु वशारद स लागार 

(Architect) व क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणुन नेमणुक करणसे व क प तां ीक 
या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदापुव 

कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या २.००% व िन वदा प ात कामासाठ  लघु म िन वदा दराचे 
१.३५% (सव करांसह त) अशा कारची फ  अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८५४      वषय मांक - २० 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – म हती व तं ान वभाग   
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मातं व/१४/का व/११/२०१८ द.२२/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       महापािलकेमाफत नागर कांना दे यात येणा-या सेवांम ये सुधारणा करणेसाठ  शहर 
प रवतन कायालयामाफत (CTO) नागर कांचे सव ण कर याचे काम हाती घे यात आले आहे. 
यासाठ  वेगवेग या मा यमातून सव ण फॉम ारे नागर कांचे मत घेवून या माणे धोरण िन त 
करणे आव यक आहे. यासाठ  शहरातील नागर  सु वधा क  कोपा/ पासाचे व ाथ ,  वयंसेवक 
यांचे मा यमातून हाड कॉपी व सॉ ट कॉपी म ये फॉम भ न घेवून सव णाचे कामकाज पुण 
करावयाचे आहे. यासाठ  नागर  सु वधा क ामाफत २००० फॉम, कोपा/ पासाचे  व ा यामाफत 
५००० व वयेसेवकामाफत ५००० या माणे फॉम भ न घे याचे उ  आहे. यानुसार वर ल 

येक फॉमचे कामासाठ  र. .१५/- या माणे दर िन तक न संबंिधतांना मानधन अदा 
करणेकामी अंदाजे र. .१,८०,०००/- (अ र  र. . एक लाख ऐंशी हजार फ ) खच अपे त 
असून ित फॉम भर याचे कामासाठ  र. .१५/- मानधन अदा करणेस व येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.   

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

  
ठराव मांक - २८५५      वषय मांक - २१ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – म हती व तं ान वभाग   
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मातं व/१४/का व/१२/२०१८ द.२२/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान वभागामाफत  City 

Transformation Office क पांतगत Strategy Clarification Meeting या वषयाची कायशाळा द २९ 
जून २०१८ ते शिनवार ३० जून २०१८ या कालावधीत ग ड माची, मुळशी येथे आयो जत करणेत 
येणार आहे.  या कायशाळेसाठ  मा.आयु  व सव वभाग मुख व पॅलॅ डयम ुपचे सद यांसह ५० 
लोक कायशाळेत सहभागी होणार आहेत.  यासाठ  र कम .१,९०,०१३/- तसेच इतर खच अंदाजे 
र कम .१५,०००/- असे एकुण र कम पये २,२५,०१३/- अथवा य  येणारा खच  थेट 
प दतीने करणेस तसेच सदरचा खच रोखीने अदा करावयाचा अस याने आगाऊ र कम,  मु य 
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मा हती तं ान अिधकार  यांचे नावे अदा करणेस व  सदरचा आगाऊ खच मा हती व तं ान 
वभागाकड ल City Transformation Office या लेखािशषातून खच  टाकणेस  मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

  
ठराव मांक - २८५६      वषय मांक - २२ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – वै कय मु य कायालय  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /०१/का व/७२४/२०१८ द.२२/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सालाबाद माणे सन २०१८ म ये जगदगु  संत तुकाराम महाराज व संत े  ाने र 
महाराज यां या पाल या आषाढ  वार साठ  पंढरपुर येथे दाखल होणेकर ता अनु मे 
द.०६/०७/२०१८ व ०७/०७/२०१८ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त वेश करणार 
आहेत. पाल या सोबत मो या माणात नाग रक, वारकर  भा वक सामील होतात. पालखी सोबत 
असणा-या नाग रक व वारक-यांना ऊन-पावसापासुन तसेच नैसिगक आप ीपासुन संर ण हावे 
व यांचे आरो य िनरोगी रहावे, याकर ता पालखी सोबत ऍ बुल सची यव था व याबरोबरच 
वै क य पथकाची सोय कर यात आलेली आहे. उ  कालावधीत वारक-यांसाठ  मोफत वै कय 
सु वधा २४ तास उपल ध क न देणेबाबत मा. आय़ु  सो. यांनी द.०७/०६/२०१८ रोजी झाले या 
बैठक म ये सम  सुचना दले या आहेत.  द.०६/०७/२०१८ व द.०७/०७/२०१८ रोजी जग ु  
संत तुकाराम महाराज यांची पालखी मनपा काय े ामधील आकुड  येथे मु कामी असते. 
सदरवेळ  वारक-यांना मनपाचे णालयामाफत मोफत वै क य सेवा व उपचार दे यात येतात. 
पालखी सोह याम ये सहभागी होणा-या वारक-यांना सालाबाद माणे वै क य सु वधा मोफत देणे 
आव यक असलेने एक तातड ची व वशेष बाब हणुन  वारक-यांना मोफत वै कय सु वधा 
देणेस तसेच मनपाचे सव दवाखाने व णालयांमाफत वारक-यांना मोफत वै क य सेवा-सु वधा 
दलेनंतर येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८५७      वषय मांक - २३ 
दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – थाप य (EWS) क प  
सूचक – मा.अचना बारणे                अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/(EWS) /०१/४१३/२०१८ द.२२/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजन े अंतगत मौजे आकुड  
येथील आर ण .२८३ बेघरांसाठ  घरे (HDH) येथील जागेवर आिथक या दुबल घटकांसाठ  
(EWS) घरकुल योजना राब वणेचे काम चाल ूआहे. सदर क पाक रता Environmental Clearance घेण े

आव यक आहे. मा. थायी सिमती ठराव .२४३७, द.२१/०३/२०१८ अ वये PMAY क पासाठ  
पयावरण स लागार हणून मे. ीन सकल इं. यांची नेमणूक कर यात आलेली आहे. सदर 
क पाचे Environmental Clearance बाबत MPCB वभागाकडे ऑनलाईन अज सादर करावा लागणार 

आहे. यासाठ  महारा  शासन, पयावरण वभाग यांचेकड ल द.०६/०६/२०१८ चे शासन िनणय 

अ वये Environmental Clearance Scrutiny क रता फ  र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) 
पयावरण वभागाकडे RTGS/ NEFT ारे भरणेचे आहे. तर  क प स लागार यांनी कळ वलेनसुार 
सदर क पास Environmental Clearance िमळणेकामी फ  र. .४,००,०००/- (अ र  र. . चार 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 - २८५८      वषय मांक - २४ 

दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – थाप य (BSUP) क प  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/(BSUP) /४१४/२०१८ द.२२/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       JnNURM-BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत िलंकरोड प ाशेड, िचंचवड येथे ३३६  
िनवासी गाळे बांधणे ( क प ७अ) व ३३६ िनवासी गाळे बांधण े ( क प ८अ) असे एकुण ६७२ 
गाळे बांधणेचे काम सु  आहे. सदर क पांतगत पॅकेज .७अ येथे ३ इमारती व पॅकेज .८अ 
येथे २ इमारती असे एकुण ५ इमारती (५६० सदिनका) बांध यात आलेले आहे. क पास जन हत 
यािचका .७४/२०१३ अ वये मा.उ च यायालय, मुंबई यांनी  द.०९/०७/२०१४ चे आदेशानुसार 
Environmental Clearance नस याने थिगती दलेली आहे. यानुसार सदर क पाचे काम जैसे थे 
प र थती म ये बंद असून यांचे लाभा याना ह तांतरण करता येत नाह . मा.उ च यायालय, 
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मुंबई यांचे द.०४/०४/२०१८ चे आदेशानुसार सदर क पाच े े फळ २०००० चौ.मी. पे ा जा त 
नस याने शासना या पयावरण ािधकरणाकडून अज क न यां याकडून आव यक प ीकरण/ 
खुलासा घे यात यावे असे िनदश दलेले आहेत. यामुळे सदर क पाक रता Environmental 

Clearance घेणे आव यक आहे. सदर क पाचे Environmental Clearance बाबत MPCB वभागाकडे 
ऑनलाईन अज सादर करावा लागणार आहे. यासाठ  महारा  शासन, पयावरण वभाग यांचेकड ल 
द.०६/०६/२०१८ चे शासन िनणय अ वये Environmental Clearance Scrutiny क रता (पॅकेज . ७अ 
क रता र. .१,५०,०००/- व ८अ क रता र. .१,५०,०००/-) असे एकुण र. .३,००,०००/- फ  
पयावरण वभागाकडे RTGS / NEFT ारे भरणेचे आहे. तर  शासन िनणयानुसार सदर क पास 
(पॅकेज .७अ व ८अ) Environmental Clearance िमळणेकामी एकुण र. .३,००,०००/- (अ र  र. . 
तीन लाख फ ) इतक  फ  RTGS/NEFT ारे SEIAA/SEAC SECRETARIAT यांचेकडे अदा करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८५९      वषय मांक - २५ 

दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – थाप य (EWS) क प  
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/EWS /४20/२०१८ द.२२/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे रावेत 
स.नं.९६प,ै  आर ण .४/१०२ येथील जागेवर 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 नेमणूक कर यात आलेली आहे. सदर क पाचे 
Environmental Clearance बाबत MPCB वभागाकडे ऑनलाईन अज सादर करावा लागणार आहे. 
यासाठ  महारा  शासन, पयावरण वभाग यांचेकड ल द.०६/०६/२०१८ चे शासन िनणय अ वये 

Environmental ClearanceScrutiny क रता फ  र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) 
पयावरण वभागाकडे RTGS / NEFT ारे भरणचेे आहे. तर  क प स लागार यांनी कळ वलेनुसार 
सदर क पास Environmental Clearance िमळणेकामी फ  र. .४,००,०००/- (अ र  र. . चार 
लाख फ ) इतक  RTGS/NEFT ारे SEIAA/SEAC SECRETARIAT यांचेकडे अदा करणसे 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २८६०      वषय मांक - २६ 

दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – लेखा वभाग  
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/१अ/का व/Q/२०१८ द.२७/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ६८ व ६९ नुसार आदेश 
.लेखा/१अ/का व/५७२/२०१८ द. २३/५/२०१८ अ वये वभाग मुख/ शाखा मुख यांना दान 

केले या व ीय अिधकार आदेशात तावात नमूद माणे द ु ती करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

 
 

ठराव मांक - २८६१      वषय मांक - २७ 

दनांक – २७/०६/२०१८          वभाग – उ ान वभाग  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/३०६/२०१८ द.२०/०६/२०१८ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वृ संवधन वभागामाफत िचखली नसर  व से.नं 27 या 
ठकाणी मनपा ने पुर वले या 10*16 व 5*6 पश या म ये शेडम ये माती भ न 50 ते 100 मीटर वर 
असणा-या बेडम ये यव थत लावुन देणेकामी िन वदा नो. .13/2/2012-13 अ वये तुतकामासाठ  

अंदाजप क य र. .7,07,176/- अदंाजप कय दरापे ा (18.66 ट के ने कमी) दराची िन वदेसाठ  
मा. थायी सिमती सभेची ठराव .3512 द.11/6/2013 अ वये मा यता घेवुन आदेश 
.उ ान/4/का व/190/2013 द.21/5/2013 नुसार मे. यांका एंटर ायझेस यानंा आदेश दे यात आला 

आहे. व कामकाज क न घे यात आले आहे. याअनुषंगाने मे. यांका एंटर ायझेस यांनी सदर 
कामाचा पुरवठा करताना कामा या आव यकते माणे एकुण र. .44,437/- इत या रकमेचे जादा 
काम केले आहे. याकामी सदर र कम जादा के याने जादा झाले या र. .44,437/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स हजार चारशे सदोतीस फ ) इत या रकमेसाठ  काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८६२      वषय मांक - २८ 
दनांक – २७/०६/२०१८           
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व ालयातील य  हजर व ा याना इ. 
१ ली ते ७ वी साठ  शालेय व ा मे.सनराज ंटपॅक इंड ज चाकण, पुणे आ ण पावसाळ  
साधने (रेनकोट) मे.सुपर ला ट क कॉप रेशन, मुंबई यां याकडून व शालेय द तरे मे.लक  
ला टक, मुंबई यां याकडून आ ण सवािगक शै णक गुणव ा वकास उप मांअंतगत 
योगवह , भूगोल नकाशा वह , िच कला वह , व यावसायमाला व वा यायमाला अंतगत 
व वध अ यासपूरक पु तके बालवाड  व इ.१ ली ते ७ वी व ा याना तसेच मा यिमक 
व ालयातील य  हजर व ा याना िमक पु तका यित र  व वध उप मा अंतगत 
योगवह , भूगोल नकाशा वह , िच कला वह  व इतर न द व ा खरेद  करणेकामी मे.कौश या 

प लकेशन, पुणे यां याकडून यापूव  ाथिमक िश ण वभागा माफत झाले या करारना यानुसार 
शालेय व ा याना शै णक सा ह यांची गैरसोई होवू नये हणून १५ जून पासून पुर वणे 
आव यक असलेने यापूव  करारना यानसुार उपरो  नमूद  झाले या मागील पुरवठा धरकाकडून 
सदरचे सा ह य यास कोण याह  कारची दरवाढ न करता मागील वषा या मंजूर लघु म दराने 
केलेला करारनामा व पुरवठा आदेशातील अट  शत नुसार सन २०१८ – १९ साला साठ  पुरवठा 
आदेश देवून तावात नमूद माणे सा ह य खरेद  कर यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.    

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

 

ठराव मांक - २८६३      वषय मांक - २९ 
दनांक – २७/०६/२०१८           
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर   
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा. वलास म डगेर  यांचा ताव  
       मा. थायी सिमती ठराव .२८०१ द.१३/६/२०१८ या ठरावाम ये खालील माणे 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. तुत ठरावाम ये नमुद केलेनुसार महारेरा अंतगत 
मौजे च-होली येथील EWS गृह क पाचे र ज ेशन करणेकामी महारेरा यां याकड ल २,१५,८८५/-
या रकमचे अ ावत चलन ा  झाले असून यानुसार सदर ठरावाम ये र. .२,१५,०००/- या 
रकमे ऐवजी र. .२,१५,८८५/- अशी द ु ती क न या माणे र. .२,१५,८८५/- इतक  र कम 



20 
 

र ज ेशन फ  हणून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.    

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

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 

 

            (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/८२४/२०१८ 

दनांक - २८/०६/२०१८   
 

                                                       
                                                                        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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( .फ ेका/िन-४/का व/२७८/२०१८, द.०५/०५/२०१८ वषय .१० चे लगत) 

 


