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

कायप का मांक – ६४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २३/०५/२०१८                वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       

दनांक २३/०५/२०१८ 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 डव े

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.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१२. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१३. मा.डोळस वकास ह र ं  

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

 

यािशवाय मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य 
वै क य अिधकार , मा.साळवे – अित र  आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक 
नगररचना, मा.लांडे - मु यलेखापाल,   मा.तुप,े मा.दुधेकर, मा.पठाण - सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोराटे, मा.खोत मा.झगडे, मा.िचतळे, 
मा.कापडणीस - सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – चाय, 
औ. .क., मा.िनकम, मा.सवणे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, 
मा.घुबे, मा.सुपेकर - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दरडे - पशुवै क य अिधकार , मा.जगताप - 
कामगार क याण अिधकार , मा.गावडे – मु य अ नशमन अिधकार , मा. रेखा गाडेकर – 
शा.अिधकार , मा.मुंढे – . शासन अिधकार , (िश ण मंडळ), हे अिधकार  सभेस उप थत 

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

 
वषय .३१) मनपा या उ ानांचे नुतनीकरण करणेकामी वा तु वशारदकाची नेमणूक करणेबाबत.  
 
वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेअंतगत वकास कामां या बलांचे लेखाप र णाबाबत –  
            मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
वषय .३३) मौजे सांगवी येथील स.नं.९ मधील पुव-प म १८.०० मी. ं द र याने बािधत  
            नाग रकांचे मोजणीबाबत – मा.सागर आंगोळकर, मा. वलास म डगेर  यांचा ताव. 
वषय .३४) मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.५०, ५१ या िमळकती मधील द ण-उ र १८.०० मी. 
            ं द र याचे बािधत नाग रकांच ेमोजणीबाबत - मा.सागर आंगोळकर, मा. वलास  
            म डगेर  यांचा ताव. 
वषय .३५) भाग .१ िचखली येथील राधा वामी आ म येथील २४ मी.ड .पी. र ता वकसीत  
            करणे (ट पा-२) साठ  आक टे ट व कं सलटंटची नेमणूक करणेबाबत – मा.साधना  
            मळेकर, मा.सार का लांडगे यांचा ताव. 

------- 
       दनांक १६/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६३) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

--------- 
 
ठराव मांक - २६७६      वषय मांक - ०१ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग- थाप य मु य कायालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/शअ/तां/४/९२/२०१८, द.०९/०५/२०१८ 

  वषय – महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांना र ता खोदाई करणेस परवानगी 
               देणेबाबत..  

वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - २६७७      वषय मांक - ०२ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग- क े य कायालय 

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

संदभ – १)मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जा. .क े/आ/१५/२०७/२०१८, द.०५/०५/२०१८ 

       २) मा. े ीय अिधकार , यांचेकड ल प  .क े/आ१५/का व/२४२/१८, द.२१/०५/२०१८ 

       उपरो  संदभ .२ चे प ा वये मा. े ीय अिधकार  यांनी वषय मांक ०२ चे वषयप  
मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषयप  मागे घेणेस परवानगी देणेत येत आहे  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २६७८      वषय मांक - ०३ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग- थाप य  
सूचक – मा.राज  गावडे                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/१/का व/१९९९/२०१८, द.१०/०५/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१११/१-२०१७-१८ ािधकरणा या वकास 
आराख यातील रावेत सी.ड .वक पासुन ते वा हेकरवाड  चौकापयत ३४.५ मी ं द चा र ता 
वकसीत करणेकामी कृ णाई इ ा. ा.िल. िन.र. .१५,६५,५६,३०१/- (अ र  र. . पंधरा कोट  
पास  लाख छप न हजार तीनशे एक फ ) पे ा १०.५०% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा १८.२४% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदामंजूर दराने र. .१४,०१,१७,८८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६७९      वषय मांक - ०४ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग- ह े य, व ुत 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड                अनुमोदक – मा.अचना बारणे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे .ह ेका/ व/का व/३१/२०१८, द.११/०५/२०१८ 

  मा. कायकार  अिभयंता ( व) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे संत तुकाराम नगर े ागृहाच(ेअ े े ागृह) नुतनीकरणाचे काम चालु आहे. सदर 
ठकाणी  वातानुकुलन यं णेचे नुतनीकरणाचे कामांतगत नवीन वाढ व मतेची वातानुकुलन यं णा 
बस वणेत येणार आहे.  सदर े ागहृाचा Existing Sanction Connected Load 40KW ऐवढा 
आहे. परंतु Additional Connected Load 108KW ऐवढा आव यक आहे सदर ठकाणचा एकूण  

Connected Load 148 KW ऐवढा आव यक आहे. म.रा. व. व.कं.िल. यांना एकूण 
र. .२,१२,००५/- (अ र  र. .दोन लाख बारा हजार पाच फ ) एवढ  र कम तातड ने अदा करणे 
आव यक आहे. सबब संत तुकारामनगर े ागृहा या आव यक अित र  लोड/ वजपुरवठा क रता 
र. .२,१२,००५/- एवढ  र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २६८०      वषय मांक - ०५ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग- मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/५५०/२०१८, द.११/०५/२०१८ 

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

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

ठराव मांक - २६८१          वषय मांक - ०६ 
दनांक – २३/०५/२०१८         वभाग- कर आकारणी व करसंकलन  
सूचक – मा. वलास म डगेर                        अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे .कर/मु य/०३/का व/३५४/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 

  मा.अित.आयु  (२) यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
           सन 2018 - 2019 क रता कर व करे र बाबींचे दर सवलतींसह लागू करणेत आलेल े आहे. 
तसेच सन 2018-2019 या आिथक वषात लागू करणेत येणा-या सवलत योजनांची, िमळकतकर 
वसुली जनजागृती मो हमेची मा हती पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िमळकतधारकांना 
हावी या क रता शहरातील व वध रेड ओ टेशनव न जा हरात िस  करणे आव यक आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये साउथ एिशया एफ.एम. िलिमटेड या कंपनीच े रेड 
एफ.एम. (93.5 FM), रलाय स ॉडका ट या कंपनीच े बग एफ.एम. (92.7 FM), एंटरटटमट 
नेटवक (इं डया) िलिमटेड या कंपनीच े रेड ओ िमरची (98.3 FM) व रेड ओ िसट  (91.1 FM) हे 
खाजगी रेड ओ चॅने स व ऑल इं डया रेड ओचे सार भारती (101 FM) हे शासक य रेड ओ चॅनेल 
या कंप यांना/ चॅने सना जा हरात िस  कर याचे ह क ा  आहेत (Broadcasting Rights). 

तुत करणी िन वदा या न राब वता रेड ओ कंप यांकडून ितसेकंदाच ेदर घेऊन या माणे 
कामकाज कर यात येणार आहे. रेड ओ चॅनेलव न जा हरात िस  कर याक रता येक कंपनीच े
ित सेकंदा माणे वेगवेगळे दर ठरलेले असतात. साउथ एिशया एफ.एम. िलिमटेड या कंपनीचे रेड 

एफ.एम. (93.5) व रलाय स ॉडका ट कंपनीच े बग एफ.एम. (92.7 FM) हे खाजगी रेड ओ 
चॅने स व ऑल इं डया रेड ओचे सार भारती (101 FM) हे रेड ओ चॅनेल ऐकणा-यांची सं या 
तुलनेने जा त आहे तसेच यांचे ित सेकंद दर कमी आहेत. यामुळे उ  नमूद 03 रेड ओ 
चॅने सव न सवलत योजनांची मा हती िस  करणेत येणार आहे. यांचेकडून दरप क उपल ध 
क न घेणेत आलेले आहे. यानुसार - 

अ)  सार भारती  (101 FM) या शासक य रेड ओ चॅनेल व न ित दन 20 सेकंदाचे 12 पॉट 
या माणे द. 01 जून 2018 ते 30 जून 2018 या कालावधीक रता एकूण र. .3,61,080/- 
(सव करांस हत) इतका खच अपे त आहे. 

आ)  रेड एफ.एम. (93.5 FM) या खाजगी रेड ओ चॅनेल व न ित दन 20 सेकंदाचे 12 पॉट 

माणे द. 01 जून 2018 ते 30 जून 2018 या कालावधीक रता एकूण र. .3,39,840/- 

(सव करांस हत) इतका खच अपे त आहे. 
इ)  बग 92.7 FM या खाजगी रेड ओ चॅनेल व न ित दन 20 सेकंदाचे 20 पॉट या माणे 

द.01 जून 2018 ते 30 जून 2018 या कालावधीक रता एकूण र. .2,33,640/- (सव 

करांस हत) इतका खच अपे त आहे. 
       उ  नमूद केले माणे ित ह  रेड ओ टेशनव न जा हरात िस  करणेकामी अंदा जत 
खच र. .9,34,560/- हा ‘िमळकतकर वसुली खच’ या लेखाशीषाचे तरतुद मधून करणेत येईल. 
सदर ल खच िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट प तीने करणेत येणार आहे.  तर  उ  
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नमूद केले माणे अंदा जत र. .9,34,560/- (अ र  र. . नऊ लाख चौतीस हजार पाचशे साठ 
फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच तुत वषयाम ये नमुद केले या सार भारती 
(१०१ एफ.एम.), रेड एफ (५३.५ एफ.एम.), बग ९२.७ एफ.एम. या रे डओ चॅनेलवर दनांक ०१ 
जून २०१८ ते ३० जून २०१८ या कालावधीत िमळकत कराबाबत सार त करणेत येणा-या येक 
दवसा या येक जा हरातीचे, सदर जा हराती या पुढ ल व मागील अ य जा हरातींसह रेकॉड ग 
करणेत यावे व याची त संबंिधत न तीत जोड यात यावी आ ण या माणे वर ल रेड ओ 
चॅनलला बील अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २६८२      वषय मांक - ०७ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग- म यवत  भांडार  
सूचक – मा.क णा िचंचवडे                अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे .मभां/०४/का व/३७२/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 

  मा. सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व कासारवाड  येथील िश णाथ साठ  बचेस 

सा ह य खरेद  करणेकामी ई िन.सु. .48/2017-18 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होत.े ा  लघु म िन वदाकार मे रेखा इं जिनअर ंग व स, िचंचवड यांच ेलघु म 
दर ती नग र. .4225/- माणे 300 नग बचेस खेरद साठ  एकुण र. .12,67,500/- (अ र  र. .बारा 
लाख सदुस  हजार पाचशे 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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६८३      वषय मांक - ०८ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/०६/का व/९१/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 

  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.१६/०४/२०१८  ते द.२२/०४/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/९१/२०१८ द.१५/०५/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २६८४      वषय मांक - ०९ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा.राज  गावडे                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/०६/का व/९२/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 

  मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  



6 
 
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३/०४/२०१८  ते द.२९/०४/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/९२/२०१८ द.१५/०५/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६८५      वषय मांक - १० 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा.सा रका लांडग े                अनुमोदक – मा.अचना बारणे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/०६/का व/९३/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 

  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.३०/०४/२०१८  ते द.०६/०५/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/९३/२०१८ द.१५/०५/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६८६      वषय मांक - ११ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – अ नशामक वभाग 

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे .अ न/०२/का व/४२३/२०१८, द.१६/०५/२०१८ 

  मा.अित.आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       अ नशामक वभागाचे अ याव यक सेवेचा व संवेदन म व पाचे कामकाज, तीन 

पा यांम ये २४ तास  वाहनचालकांची  गरज ल ात घेता, अ नशामक दलाकर ता मंजूर  र ्   ०५ 
वाहनचालक कमचा-यांची सोबत या पञानुसार अहत े माणे िनवड केलेनुसार मानधनावर ०६ 
म हने कालावधीकर ता  मािसक एकवट  र.  १८,०००/-  मानधनावर नेमणुक करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६८७      वषय मांक - १२ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/का व/०६/५८२८/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल पाणीपुरवठा वभागाकड ल   काह  कामांवर तरतूद  
करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा समावेश इतर भागांम ये 
झालेली आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेला नाह .  अशा कामां या बलांची ३१/०३/२०१८ 
पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  यामुळे तावात नमुद माणे वभागा अंतगत र कम पये 
१,७३,०५,०००/- (अ र  र. . एक कोट  याह र लाख पाच हजार फ ) वग करण करणेस 
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मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  
(वाढ/घट र. . १,७३,०५,०००/-)  

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

ठराव मांक - २६८८      वषय मांक - १३ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/का व/०६/५८२७/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल पाणीपुरवठा वभागाकड ल   काह  कामांवर तरतूद  
करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा समावेश इतर भागांम ये 
झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या बलांची ३१/०३/२०१८ 
पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .   यामुळे तावात नमुद माणे वभागा अंतगत र कम 
पये २९,९५,०००/-  (अ र  र. . एकोणतीस लाख पंचा णव हजार फ ) वग करण करणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  
(वाढ/घट र. .२९,९५,०००/-)  

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

ठराव मांक - २६८९      वषय मांक - १४ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – थाप य 

सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे . था/उ ान/का व/२३२/२०१८, द.१७/०५/२०१८ 

  वषय – भाग .३१ मॅगझीन चौक उ ान वकिसत करणे. 
वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २६९०      वषय मांक - १५ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.अचना बारणे 

संदभ – मा.सहा.आयु , यांचे .ना वयो/२/का व/२५४/२०१८, द.११/०५/२०१८ 

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व 

बाल क याण योजने अंतगत व वध योजना राब व या जातात. म हला व बाल क याण योजने 
अंतगत मा.महापािलका सभा ठराव .९९८ द.२०/९/२०१० अ वये मंजूर धोरणानुसार १० वष पूण 
झाले या म हला बचतगटांना अथसहा य देणेकामी येक म हला बचतगटांना र कम 
.२५,०००/- इतके अथसहा य देणेत येत.े तथा प मा.म हला व बाल क याण सिमती ठराव .५ 
द.२८/१२/२०१६ अ वये तसेच मा.आयु  सो यांचेक डल मंजूर आदेश .ना वयो/२/का व/ 
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२७२/२०१७ द.१३/१०/२०१७  अ वये येक म हला बचतगटांना र कम .२५,०००/- ( अ र  
र. .पंचवीस हजार फ ) इतका लाभ देणेस मा यता आहे.  या माणे सन २०१७-१८ या आिथक 
वषात जाह र कटना दारे अज माग वणेत आले असता एकूण १४८ अज मुदतीम ये ा  झाले 
आहेत. योजने या अट  शत  नुसार तपासणी केली असता ५३ अज पा  झालेले असून ९५ अज 
अपा  आहेत. सदर ५३ पा  म हला बचतगटांना २५,०००/- या माणे एकूण र कम 
.१३,२५,०००/- (अ र  र कम . तेरा लाख पंचवीस हजार फ ) इतका लाभ आदेश . 

ना वयो/२/का व/१८६/२०१८ द.२६/३/२०१८ अ वये ECS दारे अदा करणेत आला आहे.   सबब 
पा  १० वष पूण झाले या म हला बचतगटांना अथसहा य अदा कर याक रता झाले या र कम 
.१३,२५,०००/- चे खचास तसेच यानंतर द. ३१ ऑग ट २०१८ पयत अपा तेची पूतता क न पा  

ठरणा-या म हला बचतगटांना येक  र कम .२५,०००/- या माणे अथसहा य देणेकामी येणा-या 
खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६९१           वषय मांक - १६ 
दनांक – २३/०५/२०१८          वभाग – व.म/भा अंमलबजावणी क   
सूचक – मा.राज  गावडे                        अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु , यांचे जा. . वमअक/३/का व/१३६/२०१८, द.१८/०५/२०१८ 

   वषय - मे.International Association of Lions Clubs, Lion club Of Mumbai 

                            Image सं थेमाफत सी.एस.आर.अंतगत पंपर  िचंचवड शहरात ई-टॉयलेट 

               बस वणेबाबत. 
वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २६९२      वषय मांक - १७ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय  
सूचक – मा.अचना बारण े                अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता, यांचे . था/िन/फ-मु य/२७६/२०१८, द.१८/०५/२०१८ 

  वषय - भाग .१२ मधील स.े .२२ ओटा कम या वकसीत झाले या 
              इमारती या प रसरात पे हर लाँक बस वणे व देखभालीची कामे करणे. 

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

---------- 
ठराव मांक - २६९३      वषय मांक - १८ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – थाप य अ े ीय  
सूचक – मा.सा रका लांडग े               अनुमोदक – मा.अचना बारणे 

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

  वषय - पंपर  िचंचवड मनपा या मु य इमारतीम ये जुना जी बी हॉलवर लॅब 

              टाकणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेसाठ  (Architect) व PMC 

              ची नेमणुक करणेबाबत..  
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वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २६९४      वषय मांक - १९ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.अित.आयु  (२), यांचे जा. .पअक/१/का व/१३१/२०१८, द.१८/०५/२०१८ 

  मा.अित.आयु  (२), यांनी िशफारस केले माणे –  
       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV19/1-2017-18 अ वये मनपा या 
पयावरण वषयक कामांसाठ  आव यकतेनुसार उजाबचत करणारे ा सफॉमर बस वणे व आव यक 
व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. इले ो मेकॅिन स यांचेकडुन िन.र. .९५,२२,९२८/- (अ र  
र. .पंचा णव लाख बावीस हजार नऊशे अ ठावीस फ ) पे ा -१२.९९% कमी या दराने ा  
झालेली आहे. िन वदा वकृती यो य दरापे ा -१७.९४% ने कमी येत अस याने ा  दराने 
र. .८२,८५,९००/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६९५      वषय मांक - २० 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – लेखा  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु , यांचे .लेखा/६/का व/५९५४/२०१८, द.१८/०५/२०१८ 

  मा. महापािलका आयु , यांनी िशफारस केले माणे –  
       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल जलिन:सारण ग,ब े य कायालयांकड ल   काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा समावेश 
इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या 
बलांची ३१/०३/२०१८ पयत बलांची अदायगी होऊ शकलेली नाह .  तावात नमुद माणे 

वभागाअंतगत र कम पये ४७,५०,०००/ वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. (वाढ/घट र. .४७,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक - २६९६      वषय मांक - २१ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – मा हती व तं ान  
सूचक – मा.अचना बारण े                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.अित र  आयु , यांचे .मातं व/०४/का व/१९३/२०१८, द.०८/०५/२०१८ 

  मा.अित र  आयु , यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अिधकार /कमचार  व व वध वभागांच े E-MAIL-ID 

नुतनीकरण करणेकर ता िन वदा सुचना मांक १२/२०१७-२०१८ मधील लघुतम िन वदाकार मे.टेक 
नाईन स हसेस, िचंचवड यांचेकडून महानगरपािलकेच ेअिधकार / कमचार  व वभागाचे E- MAIL-ID 
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खरेद कामी  येणा-या र कम पये ८,१०,९१५/- (अ र  र कम पये आठ लाख दहा हजार नऊशे 
पंधरा पये फ  ) खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६९७      वषय मांक – २२ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – मा हती व तं ान  
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित र  आयु , यांचे .मातं व/०४/का व/१९४/२०१८, द.०८/०५/२०१८ 

  मा.अित र  आयु , यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे www.pcmcindia.gov.in व www.pcmcetender.in या 
संकेत थळांचे िस युअर सॉकेट लेअरचे (SSL) नुतनीकरणकर ता िन वदा सुचना मांक १०/२०१७-
२०१८ मधील लघुतम िन वदाकार मे डझायर ा फ स यांचेकडून सॉकेट लेअरचे (SSL) 

खरेद कामी येणा-या र कम पये ३,०२,९९२/- (अ र  र कम पये तीन लाख दोन हजार नऊशे 
न यानऊ पये फ ) खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २६९८      वषय मांक – २३ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – थाप य ब े ीय  
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित र  आयु , यांचे . था/ब /५जा/का व/८४/२०१८, द.१७/०५/२०१८ 

  मा.अित र  आयु , यांनी िशफारस केले माणे – 

       भाग .२१ ( भागाचे नाव-दळवीनगर) आर ण .२७५ म ये शाळा इमारत 
बांधणेकामी आदेश ठेकेदार यांना संदभ .२ नुसार दे यात आलेले होते. सदर कामांतगत शाळे या 
प ह या ट याचे (तळ मजला + पा कग) काम कर यात येणार होते. सदर काम करताना शाळे 
समोर ल र या या ले हल माणे जो याची ले हल द ड मीटर इतक  ठर व यात आलेली होती. 
तथापी शाळे या भूिमपुजना या काय मात त कािलन उप मु यमं ी मा. अ जत दादा पवार यांनी  
जवळच नाला अस यामुळे ना या या HFL नुसार सदरची जो याची ऊंची वाढ व यात यावी  अशा 
सुचना द या हो या यानुसार सदर जो याची उंची ना या या HFL पे ा  १.७ मी.  वाढ व यात 
आली. यामुळे जो याम ये भराई कर या या प रमाणात मो या माणात वाढ झाली. सदरच े

अंदाजप क तयार करताना कॉ ट व ट लचे प रमाण तळ मजला व पा कग या क रता 
लागणा  या प रमाणानुसार पकड यात आले होत.े तथापी आरसीसी डझायनर यांनी शाळे या ित ह  
मज या या भारानुसार फाउंडेशन,कॉलम व बीम डझाईन केल.े यामुळे लागणा  या कॉ ट व 
ट लचे प रमाणात वाढ झाली. कामाच े अंदाजप क तयार करताना ४५० व ६०० मीटर यासचे 

पाईल पकड यात आल ेहोते.तथापी आरसीसी डझायनर ने ७५० िमिल मीटर यासाचे पाईल १२ 
ठकाणी दले. यामुळे पाईल फाउंडेशन क रता लागणा  या र कमेत वाढ झाली.व कामा या मुळ 

अंदाजप कात जागेभोवती सीमािभंत बांधनेचे ता वत न हते.तथापी शाळा तातड ने चालू 
करावयाची झा यास सीमािभंत बांधणे गरजेचे आहे.मुळ अंदाजप कातील बाबींचे प रमाण व याची 
र कम व य ात कामावरती लागले या प रमाणाची व यासाठ  लागले या र कमांचा तावात 
नमुद तपशीला माणे ेमलोक पाक िचंचवड येथील महा मा योितबा फुले इं जी मा यम 
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शाळे या इमारती म ये पोिलस आयु ालय कर याचे िनयो जत आहे. व तेथील शाळा दळवीनगर 
येथील या कामांतगत बांधकाम चालू असले या शाळेत थलांत रत कर याचे िनयो जत आहे. सदर 
शाळेचे काम पूण करावयाचे झा यास वषयां कत कामा या अंदाजप क य र कमेत र कम 
.१,१८,००,०००/- इतक  वाढ होऊन सुधा रत अंदाजप क य र कम .४,१०,००,०००/- इतक  होते. 

तसेच सदर कामा या खचात वाढ होऊन सदर कामाचा खच मा य िन वदा दरानुसार र कम 

.९१,७०,९७०/- ने वाढून र कम .३,१८,००,०००/- इतका होतो. ठेकेदाराचा मंजुर िन वदा दर 
१६.९२%कमी अस याने सदर कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणे म.न.पा. या फाय ाचे 
आहे. दळवीनगर येथील शाळे या इमारतीत शाळा चाल ूकरणेसाठ  सदरचे अंदाजप क सुधा रत 
करणे आव यक आहे. तर  भाग .२१ ( भागाचे नाव - दळवीनगर) आर ण .२७५ म ये शाळा 
इमारत बांधणेकामी सुधा रत शास कय मा यता र कम .४,१०,००,०००/- (वाढ व अंदाजप क य र कम 

.१,१८,००,०००) व सुधा रत खच मा य िन वदा दरानुसार र कम .३,१८,००,०००/- (वाढ व खचाची 
र कम .९१,७०,९७०/-) इत या खचास व या माणे र कम .१,००,००,०००/- शहर वकास 

आराख यातुन या कामावर वग करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

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

ठराव मांक - २६९९      वषय मांक – २४ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – क े ीय कायालय  
सूचक – मा.अचना बारण े                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.आरो य काय.अिध., यांचे .क े/आ१५/का व/२४१/२०१८, द.१८/०५/२०१८ 

  मा.आरो य काय.अिध., यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व वाहतुक करणेचे कामांसाठ  िन वदेतील लघु म ठेकेदार द न मह ला आधार रोज. 
सं था यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१७०.९० व कचरा 
थानांतर क , नेह नगर येथे ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .३९८७.४४ या दराने १ क वाहने 
द.२५/१२/२०१७ अखेर उपल ध क न देणेकामी कामाचे आदेश दे यात आले आहे. १ क वाहने 
याकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१७६५९ द.०४/१०/२०१६ 
अ वये मा यता दलेली आहे. . शा/०२/का व/४६०/२०१७, द.०७/०८/२०१७ नुसार न वन 
ेिञय कायालयांची िनम ती झालेली असुन न वन कायालयां या िनिमती नुसार भाग .२ 

िचखली, मोशी या प रसराचा समावेश क ेिञय कायालयाचे काय ेञात समा व  करणेत आलेला 
आहे.सदर या भागातील कुदळवाड ,जाधववाड  या पर सरात मोठया माणात भंगार मालाची दुकाने 
तसेच मोठया माणात नागर करण झा याने घरोघरचा कचरा उचलणे व वाहतूक करणेची यंञणा 
अपुण पडत अस याने स मा. सद य व आरो य िन र क, मु य आरो य िन र क यांनी भाग 
.२ म ये २ वाढ व क वाहनाची मागणी केलेली आहे. क े ीय कायालयाचे प रसरात मोठया 
माणात कंुटंुब सं येत वाढ होत आहे. यामुळे मोठया सोसाटयांमधील कचरा गोळा करणेकामी 

वाढ व १ क लावून स या काह  सोसाटयांमधील घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठ  वापरता 
येतील. याच माणे पर सरातील गोळा करणेत आलेला कचरा उचलणेसाठ  १ क असे एकुण २ 
क उपल ध क न देणे आव यक आहे हणुन द न मह ला आधार रोज. सं था यांचेशी कचरा 
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उचलणे व हल वणे या कामांसाठ  द.०५/१०/२०१६ रोजी ित दन १ क वाहने पुर वणेकामी 
करणेत आले या करारनामा अट .३४ नुसार मनपास कामासाठ  जादा वाहनांची आव यकता 
अस यास मा.सह आयु  यां या पुव परवानगीने मा य दराम ये जादा टपर वाहने उपल ध क न 
घे याची अट आहे. यानुसार मे.द न मह ला आधार रोज. सं थायांचेकडून मोशी डेपोसाठ  दर ित 
वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१७०.९० व कचरा थानांतर क , नेह नगर साठ  दर ित वाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .३९८७.४४ या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने द.०१/०३/२०१८ ते  द. 
३०/०४/१८ अखेर उपल ध क न देणेत आलेले होते परंतू मे.द न मह ला आधार रोज. सं था 
यांनी द.०१/०५/२०१८ पासून टपर वाहन पुर वणे बंद केलेले आहे अस े सदर सं थेने 
द.०२/०५/२०१८ रोजी या पञाने कळ वलेले आहे. मे. महाल मी ए टर ायजेस या सं थेने 
द.११/०५/२०१८ रोजी या पञा वये क ेिञय कायालया कड ल िन वदा दरानुसार हणजेच म 
द न म हला आधार रोजगार सं था कामकाज कर त असले या दराम ये काम कर यास संमती 
दशवून द.११/०५/२०१८ पासून भाग .०२ म ये वाहने उपल ध क न कामकाजास सु वात 
केलेली आहे. यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७००      वषय मांक – २५ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – क े ीय कायालय  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे .क े/आ१५/का व/२४०/२०१८, द.१८/०५/२०१८ 

  मा. े ीय अिधकार , यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व वाहतुक करणेचे कामांसाठ  िन वदेतील लघु म ठेकेदार द न मह ला आधार रोज. 
सं था यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१७०.९० व कचरा 
थानांतर क , नेह नगर येथे ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .३९८७.४४ या दराने १ क वाहने 
द.२५/१२/२०१७ अखेर उपल ध क न देणेकामी कामाचे आदेश दे यात आले आहे. १ क वाहने 
याकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१७६५९ द.०४/१०/२०१६ 
अ वये मा यता दलेली आहे. . शा/०२/का व/४६०/२०१७, द.०७/०८/२०१७ नुसार न वन 
ेिञय कायालयांची िनम ती झालेली असुन न वन कायालयां या िनिमती नुसार भाग .२ 

िचखली, मोशी या प रसराचा समावेश क ेिञय कायालयाचे काय ेञात समा व  करणेत आलेला 
आहे. सदर या भागातील कुदळवाड , जाधववाड  या पर सरात मोठया माणत भंगार मालाची 
दुकाने तसेच मोठया माणत नागर करण झा याने घरोघरचा कचरा उचलणे व वाहतूक करणेची 
यंञणा अपुण पडत अस याने स मा. सद य व आरो य िन र क, मु य आरो य िन र क यांनी 
भाग .२ म ये २ वाढ व क वाहनाची मागणी केलेली आहे. क े ीय कायालयाचे प रसरात 

मोठया माणात कंुटंुब सं येत वाढ होत आहे. यामुळे मोठया सोसाटयांमधील कचरा गोळा 
करणेकामी वाढ व १ क लावून स या काह  सोसाटयांमधील घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठ  
वापरता येतील. याच माणे पर सरातील गोळा करणेत आलेला कचरा उचलणेसाठ  १ क असे 
एकुण २ क उपल ध क न देणे आव यक आहे हणुन द न मह ला आधार रोज. सं थायांचेशी 
कचरा उचलणे व हल वणे या कामांसाठ  द.०५/१०/२०१६ रोजी ित दन १ क वाहने 
पुर वणेकामी करणेत आले या करारनामा अट .३४ नुसार मनपास कामासाठ  जादा वाहनांची 
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आव यकता अस यास मा.सह आयु  यां या पुव परवानगीने मा य दराम ये जादा टपर वाहने 
उपल ध क न घे याची अट आहे. यानुसार द न मह ला आधार रोज. सं थायांचेकडून मोशी 
डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५१७०.९० व कचरा थानांतर क , नेह नगर साठ  दर 
ित वाहन दोन खेपांसाठ  र.  ३९८७.४४ या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने द.०१/०३/२०१८ 

ते द.३०/०४/१८ अखेर उपल ध क न घेणेस व यासाठ   येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.             

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

ठराव मांक - २७०१      वषय मांक – २६ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सूचक – मा.राज  गावडे                अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे .वायसीएमएच/७/का व/३०७/२०१८, द.१९/०५/२०१८ 

  मा. अित.आयु  (१), यांनी िशफारस केले माणे – 

       यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात ९४ टाफनस - GNM पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात 

जा हरात िस द  केला असता ा  उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधून गुणव ेनुसार 
िनवड झाले या उमेदवारांची िनवड/ ित ा याद  तावात नमुद माणे सादर केली आहे. यास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७०२      वषय मांक – २७ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – थाप य ब े ीय  
सूचक – मा.साधना मळेकर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ब ेका/ था/का वज/१२/२२६/२०१८, द.१९/०५/२०१८ 

  मा.महापािलका आयु , यांनी िशफारस केले माणे – 

       थेरगाव म ये डांगे चौकात ी. छ पती िशवाजी महाराज पुत या भोवती युर स करणे 
तसेच सभोवतालचा प रसर सुशोिभकरण करणे कामातील बाबींची आव यकता व िनकड ल ात 
घेता मा.मनपा सभा सद य ठराव .१०२, द. २८/११/२०१७ अ वये र. . ३.५० कोट चे 
शास कय मा यता िमळाली आहे. सरचे काम सुधा रत करणेसाठ  वकृत िन वदा दर (-) 

८.१०% कमी इत या दराने र. . ३,४८,१३,४४७/- (अ र  र. . तीन कोट  अ ठेचाळ स लाख 
तेरा हजार चारशे स ेचाळ स फ ) इत या सुधा रत अंदाजप कय खचास व र. .१,२२,९०,६१४/- 
इतका वाढ व खच व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट  कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यानुसार काम करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७०३      वषय मांक – २८ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – नगरसिचव 

सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे .नस/५/का व/४१४/२०१८, द.१९/०५/२०१८ 

  मा.नगरसिचव, यांनी िशफारस केले माणे – 

       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 - २७०४      वषय मांक – २९ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – थाप य अ े ीय  
सूचक – मा.राज  गावडे                अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे जा. .अ /े था/का व/५९७/२०१८, द.१९/०५/२०१८ 

  मा.अित र  आयु , यांनी िशफारस केले माणे – 

       भाग .१० ३/१ ते ५ व ३१/१ ब २ ते ६ मधील जागेम ये िन:समथ (अपंग व 
मितमंद) साठ  क याणकार  क  बांधण े हे काम पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१७-१८ 
या अंदाजप कातील पान .४३ अ. .७ वर आहे. सदर कामास र. .२०,००,०००/- (अ र  र. . 

वीस लाख फ ) इतक  तरतुद करणेत आली आहे. सदर भागातील क याणकार  क  बांधणे हे 
काम वशेष अस याने तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, याचे मोजमाप घेऊन 
देयक तयार करणे, क पाच ेदैनं दन कामावर देखरेख करणे, िन वदा प ात काम करणे इ. काम 
यो यपणे होण ेआव यक आहे, स थतीत सदर कामाची िन वदा िस द कर यात आलेली आहे. 
यामुळे वर ल कामाक रता तातड ने क प यव थापन स लागार (PMC) नेमणे आव यक आहे. 
या अनुषंगाने सदर शासक य इमारतीच े काम करणेकामी मनपा पॅनेल वर ल मे. के.बी.पी. 

िस ह ल इं जिनअर ंग स हसेस यांना क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणेचा 
ताव आहे. यासाठ  मे. के.बी.पी. िस ह ल इं जिनअर ंग स हसेस यांना क प यव थापन 

स लागार हणुन िन वदा प ात कामांसाठ  िन वदा रकमे या १.५०% अिधक व तु व सेवाकर 
(GST) अशी फ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २७०५      वषय मांक – ३० 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

सूचक – मा.अचना बारण े                अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे . था/िन/फ-मु य/२७८/२०१८, द.१९/०५/२०१८ 

  मा.शहर अिभयंता, यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73- 9-2017-2018 अ वये भाग .१३ िनगड  
गावठाण येथील  से टर .२२ मधील ओटा क म इमारत .१ ते १५ या अंतगत भागात 
पे ह ंग लॉक बस वणेकामी कॅन एंटर ायजेस िन.र. .46,21,520/- (अ र  र कम पये शेहेचाळ स 
लाख एकवीस हजार पाचशे वीस फ ) पे ा 16.20% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. .38,72,834/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

   
ठराव मांक - २७०६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २३/०५/२०१८     वभाग – थाप य उ ान 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे . था.उ/का व/२०५/२०१८, द.१०/०५/२०१८ 

  मा. महापािलका आयु , यांनी िशफारस केले माणे – 

       थाप य उ ान वभागाकडे स या व वध वकास कामे चालू आहेत. शहराची पयटन 
नगर कडे वाटचाल करणेसाठ  शहरामधील व वध भागातील ता यात आले या उ ाना या जागा 
यांची नागर सु वधा व या अनुषंगाने वकास करणे आव यक आहे.  यामुळे शहराचा सां कृितक 
व धािमक वारसा जतन होईल  तसेच शहराचे सुशोिभकरण होईल.  सट ऍ थोनी उ ान, 
कै.प.ुल.देशपांडे उ ान, संत िशरोमणी सावतामाळ  उ ान व भाग मांक २० मधील इतर 
उ ानांचे नुतनीकरण करणेसाठ  शे स पेस डझाइन टु डओ यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक 
क न यांना मनपा िनयमानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा वषय सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक - २७०७      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २३/०५/२०१८      

सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध वभागांची बीले लेखा वभागाकडे सादर 
कर यात येतात परंतु याचे लेखाप र ण सुमारे ३ ते ४ वषानंतर कर यात येत.े  दर यान या 
कालावधीत न ती अथवा मोजमाप पु तके गहाळ हो याची श यता नाकारता येत नाह .  यामुळे 
रेकॉड उपल ध न झा यामुळे बर चशी र कम आ ेपािधन राहते.  सदर कार टाळणे या 

ीकोनातून लेखाप र णाबाबत ापुढे खालील माणे कायप दती अवलं ब यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

१) येक कामाचे अंितम बील अदा करणेपूव  याचे लेखाप र ण वभागाकडून अंतगत 
लेखाप र ण क न यावे. 

२) या कामांचे अंितम बील झाले आहे याची अनामत र कम (Security Deposit) परत 
कर यापूव  अंतगत लेखाप र ण कर यात याव.े 

३) वर ल माणे कायवाह  झालेनंतर कामाची न ती अिभलेख क ात जमा करावी. 
वर ल माणे मा.आयु  यांनी सव संबंिधत वभागांना प रप क काढून आदेश ावेत व 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २७०८      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २३/०५/२०१८      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर         अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा. वलास म डगेर  यांचा ताव – 

       मौजे सांगवी येथील स.नं.९ म ये वकास योजनेतील पुव-प म १८.०० मी. ं द र ता 
मंजूर असून (द  आ म ते िशतोळे पे ोलपंप) सदर ठकाणी ी.ढोरे यांची जागा र ता ं द ने 
बाधीत होत आहे.  सदरचा र ता अ ापी पुण वकिसत झालेला नाह . आता सदर ठकाणची 
जागा ी.ढोरे खाजगी वाटाघाट ने महापािलके या ता यात दे यास तयार आहेत.  तथा प ी.ढोरे 
यांची प र थती साधारण अस याने ते मोजणी क  शकत नाह त यामुळे महापािलकेने सदर 
ठकाणी शासक य मोजणी क न व सदरची र कम महापािलकेने ी.ढोरे यांना जागेपोट  देय 
असणा-या रकमेतून वसुल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७०९      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २३/०५/२०१८      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर         अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा. वलास म डगेर  यांचा ताव – 

       मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.५०, ५१ म ये वकास योजनेतील द ण-उ र १८.०० मी. 
ं द र ता मंजूर असून जागे या वादामुळे सदरचा र ता अ ापी पुण वकिसत झालेला नाह . आता 
सदर ठकाणचे नाग रक खाजगी वाटाघाट ने र ता ं द ने बाधीत जागा महापािलके या ता यात 
दे यास तयार आहेत.  तथा प सदर नाग रकांची प र थती साधारण अस याने ते मोजणी क  
शकत नाह त यामुळे महापािलकेने सदर ठकाणी शासक य मोजणी क न व सदरची र कम 
महापािलकेने सदर नाग रकांना जागेपोट  देय असणा-या रकमेतून वसुल करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २७१०      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २३/०५/२०१८      

सूचक – मा.साधना मळेकर         अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.साधना मळेकर, मा.सा रका लांडगे यांचा ताव – 

       भाग .१ िचखली येथील राधा वामी आ म येथील २४ मी. ड .पी.र ता वकिसत करणे 
(ट पा-२) सदरचा र ता आधुिनक तं ान वाप न वकिसत करावयाचा असलेने यासाठ  
आक टे ट व ोजे ट मनेॅजमट कं सलटं सी नेमणे आव यक आहे.  तर  सदर कामासाठ  
मे. वराज इं जिनअर ंग कं सलटं सी यांची नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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Sr.No. Catagary Pre Tender Fees 

(Phase I, II, III) 
Post Tender Fees 

(Phase IV ) 
Total Fees 

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

     
     तसेच यांची वर ल कॅटेगर माणे Pre Tender Fees (Phase I, II, III) व Post Tender Fees 

(Phase IV ) अ ट ह ट  माणे फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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/३१७/२०१८ 

दनांक - २४/०५/२०१८   
  

                                                                                     
                                                                        नगरसिचव   

                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
                                       

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 
     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


