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

कायप का मांक – ७६ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १४/०८/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

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

१४/०८/२०१८ 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.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 हड कर – मा.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.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै .अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे – मु य 



2 
 

लेखापाल, मा.पाट ल – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर - 
सहा यक आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट – .सहा यक आयु , मा.पवार – 
.कायदा स लागार, मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.मुंढे – .िश णािधकार  

(मा यिमक), मा.िशंदे – शासन अिधकार  (िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व 
तं ान अिधकार , मा.इंगळे, मा.सवणे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, 
मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसल,े 
मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.पवार, मा.देशमुख - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय 
अिधकार , मा.जगताप - कामगार क याण अिधकार , मा.गावडे – अ नशमन अिधकार , मा.माने 
– पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
 
वषय .२०) मा. थायी सिमती सभा आयोजनाबाबत – मा.न ता ल ढे, मा.क णा िचंचवडे यांचा 

ताव. 
वषय .२१) पंपर  िचंचवड मनपा या ािधकरण स.े .२७ येथे बु टर पंपासाठ  लघुदाब वीज 

पुरवठा घेणेकामी मरा व वकंस वीजपयवे ण व इतर शु क अदा करणेबाबत . 
वषय .२२) मा. थायी सिमती ठराव .३०३३, द.०८/०८/२०१८ म ये दु तीबाबत –  
            मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
वषय .२३) मौजे तळवडे, ता.हवेली, ज.पुणे, वेणीनगर चौक येथून जाणारा पाईन  
            र यामधील पा याची पाईपलाईन टाकताना िन कािसत केले या बािधत बांधकाम  
            र हवाशांना िनवाह भ ा देणेबाबत – मा. वकास डोळस, मा.साधना मळेकर यांचा  
            ताव. 
वषय .२४) ठरावाम ये दु ती करणेबाबत – मा.क णा िचंचवडे, मा.सा रका लांडगे यांचा  
            ताव. 
वषय .२५) “ िस द ” या लेखािशषावर तरतूद वग करणेबाबत. 
वषय .२६) अिधकार परत देणेबाबत – मा.सागर आंगोळकर, मा. वकास डोळस यांचा ताव. 
वषय .२७) बॅडिमंटन हॉल चाल व यास देणेबाबत – मा.राजू िमसाळ, मा.अिमत गावडे यांचा  

            ताव. 
वषय .२८) बॅडिमंटन हॉल चाल व यास देणेबाबत – मा.अिमत गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा  

            ताव. 
 

---------- 
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दनांक ०८/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७५) चा 
सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                   ---------- 
 
ठराव मांक - ३०४२       वषय मांक - ०१ 
दनांक – १४/०८/२०१८           वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.कांबळे आंबरनाथ, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव –  
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२५ द.२७/७/२०१८ अ वये 
भाग .१३ मधील यमुनानगर बॅटिमंटन हॉल चाल व यासाठ  देणेस मा यता देणेबाबत. 

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

---------- 
 
ठराव मांक - ३०४३       वषय मांक - ०२ 
दनांक – १४/०८/२०१८           वभाग – लेखा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे                अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२४०/२०१८  द.०३/०८/२०१८  
  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 याम 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 आँग ट 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  यामधून र. .४१,००,०००/- फ  सन 

९३-९४ म ये वाहन यवहार वभागास आगाऊ दे यात आलेले असून उवर त मु ल व वसुलीबाबत 
केले या कायवाह बाबत लखेाप र णात आ ेप उप थत झाला अस याने र. .४१,००,०००/- रोखून 
ठेऊन उवर त र कम पय े७,०९,००,०००/-(अ र  र. . सात कोट  नऊ लाख फ ) या माणे 
माहे आँग ट २०१८ म य े अ ीम व पात अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब अिथक 
व पाची अस याने मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०४४      वषय मांक - ०३ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – व ुत 
सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/का व/५७/२०१८ द.२४/०७/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      ‘भारत सरकार या न वन व नवीकरणउजा’ (MNRE) वभागाकडून सौर उजा उ पा दतांची 
‘सोलर एनज  कॉप रेशन इं डया’ SECI थापन क न व वध रा यांम ये अशा उ पा दत कंप यांचे 
एमपॅनेल (EMPANEL) तयार केलेले आहे. क  शासनाने या महानगरपािलकेचा माट 
िसट म ये समावेश केलेला आहे अशा महानगरपािलकांनी सौर उजा क पाकर ता रे को त वावर 
(RESCO) सौर उजा क प बस वणेचे काम मंजूर केले या एमपॅनेल मधील कंपनीकडून करवून 
घेणेकर ता सुिचत केले आहे. यानुसार महानगरपािलके या माट िसट  अंतगत िनयु  केले या 
सिमती व स लागार मे.केपीएमजी यांनी द.२ मे २०१८ रोजी सेक या एमपॅनेल वर ल मे. 
लीनमॅ स, िथंक एनज  पाटनर, फोथ पाटनर एज सी अ या एकुण ५ एज सीस बोलावणेत आले 
यापैक  ३ एज सीन े क पाचे सादर करण केल े आहे.सदर सादर करणातून िनवड सिमतीन े

िनयु  केले या एज सीस मे. लीनमॅ स यांचेबरोबर पॉवर परचेस ए ीमंटस ् (PPA) कर यास 
पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड (PCSCL) ने  कळ वले आहे. सदर पॉवर परचेस ए ीमे टस ्
(PPA) म य े नमूद केलेनुसार सदर क पाअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील 

य़शवंतराव च हाण हॉ पटल (YCM) व जलशु द करण क  से.२३ (WTP) येथील सौर उजा 
िनिमती करणेकर ता इमारतीं या छतावर जागे या उपल धतेनुसार अंदाज े YCM  कर ता १४७ 
KW व WTP कर ता ३१२ KW एकूण ४५९ क.वॅ. इतक  सौर उजा  िनमाण होणार आहे. सदर 
क पाकर ता YCM व WTP ा इमारतींचे छत/टाक  (Sump) पुढ ल 25 वष वापराकर ता 

संबंिधत एज सीस वापरावयास ावयाचे आहे.सदर िनमाण होणार  वीज सेक न े मंजूर केले या 
र. .३.६२ ती युिनट या दरान े २५ वषाकर ता मनपास घेणे याच इमारतीम य े वापरणे 
बंधनकारक आहे. यानुसार सदर काम पुण झालेनंतर  य  िनमाण होणा-या वीज माणे 
र. .३.६२ या दरान े२५ वषा कर ता मनपा माफत संबंिधत एज सीस बील अदा कराव ेलागणार 
आहे. सदर कामाचा करारनामा (पॉवर परचेस ए ीमंटस)् पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट 
िसट  िलिमटेड व मे. लीन मॅ स यांचेशी करणेत आलेला आहे. सदर क पातून िनमाण होणार  
सौर उजा  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वापरणार अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
माट िसट  िलिमटेड (PCSCL) व  मे. लीन मॅ स यांचेशी सेक न ेमंजूर केले या दरान े र. .३.६२ 
ती युिनट या माणे २५ वषाकर ता कर यात आलेले पॉवर परचेस ए ीमटस ् (PPA) मा हती 

कर ता मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३०४५      वषय मांक - ०४ 
दनांक – १४/०८/२०१८     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/११३/२०१८ द.०३/०८/२०१८  
 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा णालये/ दवाखाना क रता वाईन लूसाठ  आव यक औषधे, लस व इतर साधन 
सामु ीचा पुरवठा शासनाकडून होत असतो.  सदरचा पुरवठा स या कमी माणात होत असून  

स या वाईन ल ू ण सं येत वाढ होत आहे यामुळे  गरोदर माता, गंभीर आजार  ण, 

णालयात काम करणारे कमचार , लहान मुल े यांसाठ  लसीची अ यंत आव यकता असलेन,े 

तातड ची बाब हणुन व म यवत  औषध भांडारात साठा िनरंक असलेने सन २०१८-२०१९ म ये 
आव यकतेनुसार वाईन लू लस मागील वष या दरा माणे (शासन दर) र. .२,५८,४७५/- 
(अ र  र. .दोन लाख आ ठाव ण हजार चारशे पंचाह र फ ) नुसार मे. ी वनायक फामा 
यांचेकडुन थेट प दतीन े थमत:१ म ह यासाठ  आव यक लस १५०० डोस खरेद  करणेस येणा-या 
र. .३,८७,७१३/- इत या खचास अथवा पुढ ल आव यकते नुसार खरेद  कर यात येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३०४६      वषय मांक - ०५ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – क े य, थाप य 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .िन/क/का व/४/२०१८ द.१२/०६/२०१८  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  अिधन राहून सबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल े अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.  

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

ठराव मांक - ३०४७      वषय मांक - ०६ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – वायसीएमएच 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/का व/८ड/१८५/२०१८ 
       द.६/८/२०१८  
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वषय – िनयो जत पद यु र सं थेतील मानधनावर ल अिधकार  व कमचार  यांना मुदतवाढ  
        देणेबाबत...  

वषय मांक ०६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३०४८      वषय मांक - ०७ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – थाप य 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.अित. आयु  (१) यांचे जावक . था/HO/३६८/२०१८ द.०९/०८/२०१८  
  मा.अित. आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
इमारत बांधकाम, लड केपींग, इंट रअर डझायिनंग व इतर वकास क पा या कामा क रता 
िन.नो. .२४/१/२०१७-१८ अ वय ेExpression of Interest  ची िन वदा  िस द करणेत आली होती, 
यास अनुस न ट पा-१ म ये एकूण ३७ व ट पा-२ म ये एकूण १० इ छुक स लागारांना 

सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-३ म ये उव रत पैक  ०१ असे एकूण ०१ वा तु वशारद 
यांचे कामाचे वगवार  माणे १ ते ४ ेणीम ये प  - अ (इमारत बांधकाम वषयक काम-े०१ 
वा तु वषारद), प  - ब (लड केपींग वषयक कामे-०१ वा तु वषारद) व प  - क (इंटे रअर 
डझायिनंग वषयक काम-े०१ वा तु वषारद)  या माणे प  - अ, ब व क तयार करणेत आले 
आहे. ट पा-३ मधील प  - अ, ब व क माणे एकूण ०१ वा तु वशारद यांना पॅनेलवर घेणेसाठ  
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०४९      वषय मांक - ०८ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२७/२०१८ द.०६/०८/२०१८  
  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.१६/०७/२०१८  ते द.२२/०७/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा. मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१२७/२०१८ द.०६/०८/२०१८ अ वय ेपाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०५०      वषय मांक - ०९ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – इ े य, आरो य 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड                अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ई ेका/आ२/का व/४४०/२०१८ द.०८/०८/२०१८  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाचे काय े ातील भाग . ३,४,५,७ 
मधील ॉम वॉटर चबस साफ सफाई करणकेामी िन.नो. .1/2018-19 अ वय े िन वदा          
र. .4,43,808/- वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले आहेत. सदरची िन वदा 
द.02/07/2018 रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे अनुषंगाने मे.नवमहारा  बेरोजगार संघ 
यांनी अंदाजप क य र. .4,43,808/- (अ र  र. .चार लाख ेचाळ स हजार आठशे आठ फ ) 
पे ा 4.00% कमीने हणजेच र. .4,26,056/- इत या रकमेची होत अस यान ेसदरचे दर वकृत 
करणेत आली आहे. याकामी सदर सं थेबरोबर करारनामा करणेत आला असून सदर सं थेला 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०५१      वषय मांक - १० 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – दुरसंचार 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जावक .दुरसंचार/१/का व/१२१/२०१८ द.०९/०८/२०१८  
  मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  िश ण सिमतीवर सभापती हणून नगरसे वका ीम. 
ग हाणे सोनालीताई द ा य यांची नुकतीच िनवड झाली आहे. ीम.ग हाणे सोनालीताई द ा य, 

सभापती, िश ण सिमती यांना मनपा कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल िसम सु वधा  वापराची 
मािसक मयादा र. .१०००/- (अ र  र. .एक हजार फ ) िन त क न पूर वणेस व येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०५२      वषय मांक - ११ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.साधना मळेकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८९६/२०१८  द.०९/०८/२०१८  
  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 
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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 - ३०५३      वषय मांक - १२ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे .आमुका/६/का व/२९४/२०१८, द.०९/०८/२०१८  
  मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

      ई - िन वदा नोट स मांक १४/२०१६-१७ अ वये पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या “क” 
े ीय कायालयाचे काय े ात असले या भोसर  जे लॉक, साईट मांक ७० येथे आरो य 
वभागा या वाहनावर ल कच-याचे वजन घेणेकामी काया वत केले या ४०.०० मे.टन मते या 
वजनकाटा देखभाल दु ती करणेकामी २ वष कालावधीसाठ  िन वदा अंदाजप क य 

र. .२,००,०००/- साठ  युनायटेड के स कंपनी ा.िल. यांनी सादर केलेला लघु म दर 
र. .१,५८,०००/- (अ र  र. .एक लाख अ ठाव ण हजार फ ) अंदाजप क य दर 
र. .२,००,०००/- पे ा २१% कमी तसेच िन वदेत व तावात नमुद केले या वजनकाटा 
पेअरपाटचे (मशीनर चे) दरप कात नमुद केले या दरानुसार काम क न घेणेस तसेच 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न २ वष कालावधीसाठ  कामकाज आदेश दे यात आला 

अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३०५४      वषय मांक - १३ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.सा रका लांडग े            अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.मु य मा हती तं ान अिधकार  यांचे .मातं व/१२/का व/१०६/२०१८, द.०९/०८/२०१८  
  मा.मु य मा हती तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       बांधकाम परवानगी संगणक णाली (Auto DCR) देखभाल दु तीची मुदत 

द.30/09/2018 रोजी संपत आहे व नवीन िन वदा या चालू अस यान े स : थतीतील 
िन वदाधारक मे.सॉ टटेक इं जिनअस ा.िल. यांना दनांक 01/10/2018 पासून पुढे सहा म हने 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणसे व यासाठ  येणारा खच  र. .3,48,000/-  (अ र  र. .तीन लाख 
अ ठेचाळ स हजार फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०५५      वषय मांक - १४ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.मु य मा हती तं ान अिधकार  यांचे .मातं/८/का व/३४०/२०१८, द.०९/०८/२०१८  
  मा.मु य मा हती तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका संचिलत यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे 

पद यु र पदवी िश ण सं था सु  करणेबाबत कायवाह  चालु असुन Medical Council of India 

यां या मागदशक त वानुसार सं थेची वतं  वेबसाईट असणे आव यक अस यामुळे 
वाय.सी.एम.एच येथील वेबसाईट किमट चे बैठक म य ेScope Of Work िन त करणेत येऊन 
दनांक ०५/०७/२०१८ चे प ा वये पो ट ँ युएट इ ट युटसाठ  वतं  वेबसाईट तयार 
करणेसाठ  कळ वलेले आहे. यासाठ  कोटेशन नोट स िस  क न ा  कोटेशन पैक  Tech-9 
Services, Chinchwad, Pune-33 यांचे र. .1,91,000/- (अ र  र. . एक लाख ए या णव 
हजार फ ) (सव करांसह) हासवात कमी दर ा  झालेला आहे .  तर   पद यु र पदवी िश ण 

सं थेची वेबसाईट सु  करणेकामी Tech-9 Service, Chinchwad, Pune-33 यांचा ा  झालेला 
लघु म दर र. .1,91,000/- वकृत क न यांना कामाचा आदेश देणेस व  यांचे माफत 
सदरचे काम क न घेणेस मा यता  देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०५६      वषय मांक - १५ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित. आयु  (१) यांचे जावक . था/इम/ुका व/१८८/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
  मा.अित. आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक काम,े पूल, काय वॉक व इमारती याचें 
कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८अ वय ेExpression of Interest  ची िन वदा िस द करणेत 
आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये एकूण २५ इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत 
आलेले आहे. ट पा-२ म ये म.े सिचन आपटे अ ड असोिसएटस स लागार यांनी सादर केले या 
कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे. सिचन आपटे अ ड असोिसएटस स लागार यांना न याने 
िनयु  करणेकामी यां या कामाचे वगवार माणे १ ते ४ ेणीम ये प -अ (र ते, पावसाळ  
पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक काम े – स लागार ेणी २)  व प  - ब (पूल, 

काय वॉक व इमारती – स लागार ेणी १) या माणे प -अ व ब तयार करणेत आले आहे.  
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ट पा-२ मधील प -अ व ब माणे म.ेसिचन आपटे अ ड असोिसएटस स लागार यांना पॅनेलवर 
घेणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०५७      वषय मांक - १६ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/१२/का व/१०९/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       िन वदा सूचना मांक १/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदा धारक  मे. रलाय स जओ 
इ फोकॉम िल. यांना  महापािलके या व वध कायालयांम ये इंटरनेट  बँ ड व थ व 
एम.पी.एल.एस. ारे सेवा उपल ध क न देणेचे कामकाज प ह या वष  येणारा खच 
र. .१,११,९९,८०९/- (अिधक य  कर) व दुस-या वष  येणारा खच र. .९८,८५,७३४/- (अिधक 

य  कर) या दराने दोन वष कालावधी कर ता दे यास तसेच  यांचेसोबत कामाचा करारनामा 
कर यास व यासाठ  येणारा एकूण खच र. .२,१०,८५,५४३/- (अ र  र. .दोन कोट  दहा लाख 
पं याऐंशी हजार पाचशे ेचाळ स फ ) (अिधक य  कर)  अंदाजप क य दरापे ा -५०.१३% ने 
कमी चे ा  दरास व या अनुषंगान ेयेणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०५८      वषय मांक - १७ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – लेखा  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९२५१/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       शहर अिभयंता यांनी, थाप य  फ  ेिञय कायालयाकड ल द.३१/७/२०१८ चे 
तावा वय े थाप य  फ मु यालयायांचे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील थाप य  “ वशेष  

योजना” या  लेखािशषावर ल तावात नमुद चालू कामांना तरतुद कमी पडत आहे.  सदर चालू 
कामांवर माच २०१८ अखेर पुरेशी तरतुद करणेत आली होती. तथापी सदर र याचे काम थािनक 
जागा मालक  यांनी अड वले होते.  यामुळे कामांवर ल र कम खच होऊ शकली नाह .  
स ा थतीत जागा मालक यांनी काम कर यास परवानगी दलेली असून या माणे काम करणेत 
आलेले आहे. र. .४३,५०,०००/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख प नास हजार फ ) वग करण 
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करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. (वाढ/घट र. .४३,५०,०००/-) 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ३०५९      वषय मांक - १८ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – लेखा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९२५०/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       शहर अिभयंता द.०२/०८/२०१८ या तावा वये थाप य  ब  मु यालयाचे सन २०१८-
१९ या अथसंक पातील थाप य वषयक   कामांसाठ  अपुर  तरतूद आहे. तावात नमूद माणे 
सदर कामांसाठ   तरतूद ची  आव यकता आहे.  थाप य वशेष योजना व भांडवली कामे या  
लेखािशषाअंतगत आव यकतेनुसार वाढ/घट करणेकामी  र. .८०,००,०००/-(अ र  र. .ऐंशी लाख 
फ ) वभागाअंतगत वग करण करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत 
आहे.(वाढ/घट र. .८०,००,०००/-) सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ३०६०      वषय मांक - १९ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/७५९/२०१८  द.१०/०८/२०१८  
  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 य ेदश वले माणे रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक - ३०६१      वषय मांक - २० 
दनांक – १४/०८/२०१८           
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.न ता ल ढे, मा.क णा  िचंचवडे यांचा ताव – 
  द.२२/०८/२०१८ रोजी बकर  ईद िनिम  सावजिनक सु ट  अस याने द.२२/०८/२०१८ 
ची मा. थायी सिमती सभा द.२१/०८/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. आयो जत करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०६२      वषय मांक - २१ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – जलशु द करण क  स.े२३ 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता (पा.पु.) यांचे प  .जशुके/ व/०४/१४७/२०१८,  
       द.१३/०८/२०१८ 
  मा.सह शहर अिभयंता (पा.पु.) यांनी िशफारस केले माणे –  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ािधकरण स.े२७ येथे बु टर पंपासाठ  लघुदाब 
वीजपुरवठा घेणेसाठ  अनामत र कम, ोसेिसंग फ , पयवे ण शु क व जीएसट  इ. असे एकूण 
र. .२३,३१७/- (अ र  र. .तेवीस हजार ितनशे सतरा फ ) म.रा. व. व.कं.स अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०६३      वषय मांक - २२ 
दनांक – १४/०८/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

       मा. थायी सिमती ठराव .३०३३, द.०८/०८/२०१८ म ये खालील माणे दु ती करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. “ Scope  कमी क न सुधा रत िन वदा दर र. .११२,१९,२३,४०६/- 
मंजूर करणे अथवा मूळ िन वदा दर र. .१२३,७८,३७,८९४/- मंजूर करणेकामी सदरचा वषय 
िनणयाथ सादर ” हा मजकूर वगळून या ऐवजी “ Scope  कमी क न सुधा रत िन वदा दर 
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र. .११२,१९,२३,४०६/- यांस मा यता देणेत येत आहे ” या माणे दु तीस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ३०६४      वषय मांक - २३ 
दनांक – १४/०८/२०१८           
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा. वकास डोळस, मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन व िनयं णाखालील े ाअंतगत असले या 
मौजे तळवडे, ता.हवेली, ज.पुणे  वेणीनगर चौक येथून जाणारा पाईन र यामधील पा याची 
पाईपलाईन महानगरपािलकेतफ टाकताना िन कािसत केले या बािधत बांधकाम र हवाशी सन 
२०१३ सालापासून हणजेच िन कािसत केलेपासून हलाक या प र थतीत  खाजगी भाडयाने 
राहत आहेत.  यांचे २०१३ सालापासून आजपयत झाले या खचापोट  िनवाह भ या या व पात 
नुकसान भरपाई देणेस १) मा.महापािलका सभा ठराव .७५३, द.१९/०९/२०१५ व २) मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .१५७१०, द.२२/०३/२०१६ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे.  सदर 
मंजूर ठरावा माणे िन कािसत केले या बािधत बांधकाम धारकांना भूसंपादन काय ातील 
तरतूद या अनुषंगाने एक वष कालावधीसाठ  ित महा र. .३,०००/- माणे र. .३६,०००/- 
इतका िनवाह भ ा देणेत आलेला आहे.  तथा प सदर बािधत बांधकाम धारकांची पूनवसन 
करणेची या अ ा प लंबीत आहे व सदर कुटंुबे बेघर झाली आहेत.  सदर कुटंुबे अितशय 
गर ब असून हला ख या प र थतीत अस याने संबंधीत िन कासीत कुटंुबांना मानवातावाद  

ीकोनातून िन कािसत केले या म ह यापासून पुनवसन या पुण होईपयत या कालावधी 
पयत िनवाह भ ा हणुन र. .५,०००/- ित महा भूसंपादन काय ातील तरतुद चा वचार न 
करता अदा करणेस व यापोट  येणा-या खचास व सदर खचाचे अिधकार मा.आयु  यांना देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०६५      वषय मांक - २४ 
दनांक – १४/०८/२०१८           
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.सा रका लांडग े

संदभ – मा.क णा िचंचवडे, मा.सा रका लांडगे यांचा ताव – 

       मा. थायी सिमती ठराव .२९९२, द.२५/०७/२०१८ चे मुळ ठरावाम ये िन वदा १५.०% 
कमी दराने वकृत के याचे नमुद असून मा यता दे यात आली आहे.  तथा प सदर वषयास 
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उपसुचना देणेत आली असून याम ये िन वदा दर १५.०५% कमी दराने वकृत कर यात 
आ याचे नमुद असून याऐवजी िन वदा १५.०% कमी दराने वकृत कर यात आ याची दु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०६६      वषय मांक - २५ 
दनांक – १४/०८/२०१८          वभाग – लेखा वभाग 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०६/का व/९३६४/२०१८, द.१४/०८/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       सह आयु ,  मा हती व जनसंपक वभाग यांनी द. ०७/०७/२०१८ चे तावा वये 
मा हती व जनसंपक वभागामाफत सन २०१८ - १९ या अंदाजप कात  ०४ कोट  तरतुद करणेत 
आलेली  असुन र कम पय े३,५७,४७,५६२/- खच  झालेल ेअसुन र कम पय े४२,५२,४३८/- 
पये िश लक आहेत. उव रत बले अदायगी कामी र कम  पये ६ कोट ची रकमेची यादा 

तरतुद ची मागणी केली आहे.  सन २०१७-१८ अखेर सुमारे र. .७२५ कोट  िश लक रा हले 
अस याची श यता आहे.  यापूव  आधीच र. .५०० कोट  वतर त कर यात आलेले आहेत. वा षक 
लेखे अंितम हायचे अस याने उवर त र कम िनधारत करता येत नसली तर  सुमारे र. . २२५ 
कोट  िश लक राहणेची श यता आहे. यानुषंगाने भाग/मु यालयातील भांडवली/महसूली/ 
वशेष योजना/प अंदाजप क यातून र. . २,११,५६,८३,१००/- वग करण करणेबाबतचा वषयप  
.लेखा/६/का व/७१७४/२०१८, द. १८/०/२०१८ अ वये मा. थायी सिमतीमाफत  मा.महापािलका 

सभेकडे मा यतेकामी सादर कर यात आलेला होता.  मा. थायी सभा ठराव .२८२४ द. 
१९/६/२०१८ व मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ द. २०/७/२०१८ अ वये मा.महापािलका सभा 
ठराव .२३० द.२२/६/२०१८ मधील तावात नमुद केले माणे अनु मांक ५,६,७ ची काम े 

वगळून ठराव  मंजूर करणेत आलेला आहे. अनु मांक ५,६,७ ची र.  ९ कोट  आहे. सदर या 
र कमेतील र कम र. .६ कोट  मा हती व जनसंपक वभागास " िस द " या लेखािशषावर 
वग करण क न वाढ व तरतुद देणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०६७      वषय मांक - २६ 
दनांक – १४/०८/२०१८           
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा. वकास डोळस यांचा ताव –  
       उ ान/वृ संवधन वभागाची िन वदा वषयक कामे जलदगतीने पूण होणेसाठ  व 
कायकार  अिभयंता थाप य/उ ान यांना यां याकड ल कामाचा जादा याप पाहता 
उ ान/वृ संवधन वभागाचे िन वदा वषयक सव अिधकार ी.सुरेश साळंुके, मु य उ ान 
अिध क यांना पूव माणे देणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ३०६८      वषय मांक - २७ 
दनांक – १४/०८/२०१८           
सूचक – मा.राजू िमसाळ               अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ – मा.राजू िमसाळ, मा.अिमत गावडे यांचा ताव –  
       नेताजी सुभाषचं  बोस बॅडिमंटन हॉल, ािधकरण हा एसकेएस पोटस ्  अकॅडमी या 
सं थेस ५ वष कालावधीसाठ  ितमहा ितकोट र. .१२,८५०/- या दराने ११ म हने 
कालावधीसाठ  भाडे कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३०६९      वषय मांक - २८ 
दनांक – १४/०८/२०१८           
सूचक – मा.अिमत गावडे               अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ – मा.अिमत गावडे, मा.राजू िमसाळ  यांचा ताव –  
       मदनलाल  िधं ा मैदान, ािधकरण येथील बॅडिमंटन हॉल बी फट फटनेस अ ड 
पोटस ्  लब, िचंचवड या सं थेस ५ वष कालावधीसाठ  ितमहा ितकोट र. .१२,८५०/- या 

दराने ११ म हने कालावधीसाठ  भाडे कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल े

 
 
 

            (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
 
 
        

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/९९९/२०१८ 

दनांक - १४/०८/२०१८   
 

                                                         
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                            
                                                          नगरसिचव   

                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 

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



17 
 

( . क ेका/का व/४/२०१८ द.१८/०६/२०१८ वषय .५ चे लगत) 
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( . था/ HO/का व/३६८/२०१८ द.०९/०८/२०१८ वषय .७ चे लगत) 
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( . था/इमु/का व/१८८/२०१८ द.१०/०८/२०१८ वषय .१५ चे लगत) 

 


