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

कायप का मांक – ८८ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०५/११/२०१८       वेळ – दुपार  १२.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा सोमवार, दनांक 

०५/११/२०१८ रोजी दुपार  १२.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१. मा.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.राजू िमसाळ 

३. मा.अिमत राज  गावडे 

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.ल ढे न ता योगेश  

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.खानोलकर ा महेश 

१०. मा.लांडगे सा रका संतोष 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

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

 

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२) मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखापाल, मा.पाट ल, मा.तुपे - सह 
शहर अिभयंता, मा.िनकम, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे, मा.लोणकर - सहा यक आयु , मा.राऊत, मा.दांगट,– . सहा यक आयु , मा.िशंदे – 
शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , 

मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.तांबे, मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, 
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मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, 
मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.सेठ या, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय 
अिधकार , मा.बहुरे – शासन अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार , 
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 .३८) मानधन वावर नेमणूक करणेबाबत. – मा.सागर आंगोळकर मा.राज  गावडे  

            यांचा ताव 

वषय .३९) अ दवासी खा  महो सवाचे आयोजन करणेबाबत. - मा. वलास म डगेर , मा.सागर   

   आंगोळकर यांचा ताव  
वषय .४०) मा. थायी सिमती ठराव .३४४६, द.३०/१०/२०१८ म ये द ु तीबाबत –   

मा.सागर आंगोळकर, मा.साधना मळेकर यांचा ताव  
वषय .४१) िन.नो. .३/२०१८-१९ मनपाचे ब े ीय काय े ातील सावजिनक शौचालयाचे व   

मुता-यांची यां क प दतीने व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल 
दू ती करणेबाबत.   

वषय .४२) महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१८ आयो जत करणेस व याकामी  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. – मा. वकास डोळस, मा.अिमत गावडे यांचा 

ताव.  

वषय .४३) भाग .२६ येथील महादेव मं दर ते बाणेर पूल तसेच याला लागुन 
पंपळेिनलख मशान भूमी पयतचा १८ मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकर ता 
व ुत वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .४४) अनािधकृत जा हरात फलक काढणेकामी वाढ व खचास मंजुर  िमळणेबाबत.  

वषय .४५) सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/२ ते बी/८ म ये हॉ व ऑपरेशन करणेबाबत. 
वषय .४६) फ े ीय कायालय अंतगत औ णक धुर करण कर यासाठ  झेन फॉग व हॅन 

फॉग मिशन ठेवून कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे 
(दोन) र ा टे पो भ याने वाहनचालकासह घेणेबाबत. 

वषय .४७) पंपर  महानगरपािलका ह बाहेर आसले या िनरगुड  ामपंचायत गावात १०.००० 
िलटस मतेचे टँकर दररोज देणेबाबत.  

---------- 
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दनांक ३०/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८७)  
 चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                  ----------                
 
ठराव मांक – ३५६२      वषय मांक - १ 
दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव –  

       वषय -  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३  
               द.१२/१०/२०१८ बाबत. 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३५६३      वषय मांक - ०२ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा. वकास डोळस   
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/४४३/२०१८ द.१९/१०/२०१८  

       वषय - सन २०१८-१९ कर ता भाग .१७ मधील मनपा महानगरपािलका इमारतींची  
               दु ती करणबेाबत.  

वषय .२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ३५६४      वषय मांक - ०३ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य क/ह मु यालय 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे   
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९९/२०१८ द.१९/१०/२०१८ 

       वषय - भाग .८ से टर नं.१ हॉटेल हवेली मागील प रसरात व इ याद  ठकाणी   
              फुटपाथ क न कलर पे ह ग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे   
              करणेबाबत. 

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

---------- 
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ठराव मांक - ३५६५      वषय मांक - ०४ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४५८/२०१८ द.२३/१०/२०१८ 

       वषय - . .१९ वा हेकरवाड  मधील व वध ठकाणी देखभाल द ु ती सुधारणा व  
              थाप य वषयक कामे करणेकामी.  

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

---------- 
 

ठराव मांक - ३५६६      वषय मांक - ०५ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – फ े ीय 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .फ ेका/आ-२/का व/७९३/२०१८ द.२३/१०/२०१८ 

       मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे -  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत 
ेञीय कायालय तरावर तातड ची व अ याव यक बाब हणुन घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 

वाहतुक करणेकामी (Primary & Secondary waste collection) मे. एस.ट .मोटस यांना 
द.०१/०५/२०१८ ते द.३१/१२/२०१८ पयत मुदतवाढ चे ित मे.टन र. .९११/- वर ५% दरवाढ 
ित मे.टन र. .९५६.५५ माणे य  खच अंदाजे र. .३१,००,०००/- होणार अस याने यास 

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

---------- 
 

ठराव मांक - ३५६७      वषय मांक - ०६ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/८/३१९/२०१८ द.२५/१०/२०१८ 

       वषय - पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे मंजुर व पंपर  िचंचवड  
              महानगरपािलका िनयोजन िनयं णाखाली समा व  झाले या मंजरु वकास  
              योजनेतील े  भुसंपादनाने ता यात घेणेबाबत. 

वषय .६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३५६८      वषय मांक - ०७ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/३०३/२०१८ द.२५/१०/२०१८ 

       वषय - पी.एम.पी.एम.एल चे बसेसमधून दर म ह यातून १ दवस मोफत वासाबाबत  
              व यापोट  येणारा तूट चा अिथकभार महानगरपािलकेमाफत उचलणेबाबत. 

वषय .७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 

ठराव मांक - ३५६९      वषय मांक - ०८ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – डा 
सूचक – मा. वकास डोळस      अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३०९/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

      वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५६  
             द.२६/१०/२०१८ बाबत. 

वषय .८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 
ठराव मांक - ३५७०      वषय मांक - ०९ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/४९४/२०१८ द.२६/१०/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/74/2018-19 अ वये भाग .८ से टर 
नं.११ व  १३ इ याद  ठकाणी र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .37,63,192/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ेस  हजार एकशे या णव फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,79,436/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,79,436/- पे ा 16.11% कमी हणजेच 

र. .30,86,679/- + रॉय ट  चाजस र. .14,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,915/- = 
एकुण र. .31,70,435/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
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लाग ू असलेस, 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 करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 

 

ठराव मांक - ३५७१      वषय मांक - १० 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.अचना बारण े
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७५७/२०१८ द.२९/१०/२०१८ 

       वषय -  ग े ीय कायालयांतगत भाग .२३ थेरगाव म ये े नेज लाईन व चबसची     
               देखभाल दु ती व इतर आक मतपणे उ वणार  जलिनःसारण वषयक कामे  
               करणेबाबत. 

वषय .८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ३५७२      वषय मांक - ११ 
दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१६२/२०१८ द.२९/१०/२०१८ 

       वषय - भाग .४ दघी- बोपखेल  येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची  
              दु ती  करणेबाबत.  

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

---------- 
 

ठराव मांक - ३५७३      वषय मांक - १२ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१६१/२०१८ द.२९/१०/२०१८ 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/5/2018-19 अ वये भाग .४ दघी म ये 
ठक ठकाणी पे हंग लाँक बस वणेकामी मे.सागर क शन िन.र. .41,76,298/- (अ र  
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र. .ए केचाळ स लाख शहा र हजार दोनशे अ ठया णो फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,74,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,74,241/- पे ा 12.60% कमी हणजेच र. .35,60,887/- + रॉय ट  
चाजस र. .69,257/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,800/- = एकुण र. .36,62,944/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 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 यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

 

ठराव मांक - ३५७४      वषय मांक - १३ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१६०/२०१८ द.२९/१०/२०१८ 

       वषय – भाग .६ मोशी योथील भाजी मंडईचा व तार करणेबाबत. 
अ. .१३ कामीचा वषय मागील सभेम ये ऐनवेळचा मंजुर करणेत आला अस याने 

सदरचा वषय मागे घेणसे परवानगी देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ३५७५      वषय मांक - १४ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे प  .मभा/१५/का व/१०३/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 

       मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभाग यांचेसाठ  वायर मॅ े सेस गा ा 
खरेद साठ  इ  िन वदा सुचना .११/२०१७-१८ नुसार मे. टार फॅ स, िनगड  पणुे ४४ यांचे 
. .५,८४,०४५/- हे लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. 
यानुसार मे. टार फॅ स यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश 

िनगत करणेत आलेला अस याने र. .५,८४,०४५/- (अ र  र. .पाच लाख चौ-याऐंशी हजार 
पंचेचाळ स फ ) खचाचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३५७६      वषय मांक - १५ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – क े ीय, थाप य    

सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ था/का व/१०७/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       क े ीय कायालय मु यालयाचे तावात नमूद कामांचा द.२७/०९/२०१८ या 
मा.महापािलका सभेम ये उपसुचना ठराव .२७६ अ वये एकूण र कम पये ५.४० कोट  
अखच त िनधीमधून वग करणेबाबतचा  ठराव करणेत आलेला आहे.  सदर या कामांची िन वदा 

या करणेकामी तावात नमुद केले या कामा या पुढे तरतुद  माण े वाढ करणेकामी 
मा.महापािलका सभा ठराव .२७६, द.२७/०९/२०१८ अ वये  वग करण करणेस मा यता देणेत 
आलेली अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
 

ठराव मांक - ३५७७      वषय मांक - १६ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य BRTS   

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/६२१/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड शहरातील अ त वातील व िनयोजीत १८.०० मी., २४.०० मी, ३०.०० मी, 
४५.०० मी, व ६०.०० मी ं द र ते प रपुण वकिसत करणे या अिभयाना अंतगत त  
स लागारां या नेमणुक बाबत जा हर कटन देशातील व रा यातील वृ प ात िस द क न ा  

तावांपैक  पा ता व अहता ा  स लागारांची मनपाचे र ते प रपुण वकिसत करणे या 
अिभयाना या पॅनलवर तावात नमूद माणे नेमणुक कर यात आलेली असुन पॅनलवर नेमणुक 
झालेले स लागार व यांचे कडून िन वदे ारे ा  क.मी.र याचे ं द माणे येणा-या स लागार फ  
खचास तावात नमूद माणे मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३५७८      वषय मांक - १७ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य अ मु यालय   

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/५६/२०१८ द.२९/१०/२०१८ 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १७) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३५७९      वषय मांक - १८ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य क मु यालय   

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.अचना बारण े
संदभ –मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/५००/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 

      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३५८०      वषय मांक - १९ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य ह मु यालय   

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ –मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/का व/४९९/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 

      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

      मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ४)  

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३५८१      वषय मांक - २० 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/२३८/२०१८ द.२०/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देयअस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक - ३५८२      वषय मांक - २१ 
दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – ग े ीय थाप य 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग ेका/०१/का व/१६/२०१८ द.२६/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या ग ेिञय कायालयाचे थाप य वभागाकर ता अ थायी अ थापना या 
लेखािशषावर ल तरतुद माहे ऑ टोबर २०१८ ते माहे फे ुवार  २०१८ या म ह यांकर ता अ थायी 
अ थापनेवर ल कमचार  यांचे वेतन अदायगी कर ता तरतुद कमी पडत अस याने र. .१,००,०००/- 
तरतुद वाढवुन देणेकामी टायर यूब खरेद  या लेखािशषातील एकुण र. .१,००,०००/- (अ र  
र. .एक लाख फ ) इतक  र कम  अ थायी अ थापना या लेखािशषाम ये वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३५८३      वषय मांक - २२ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – ग े ीय शासन 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग ेका/०१/का व/८२८/२०१८ द.१६/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या ग ेिञय कायालयाचे शासन वभागाकर ता अ थायी अ थापना या 
लेखािशषावर ल तरतुद माहे स टबर २०१८ ते माहे फे ुवार  २०१८ या म ह यांकर ता अ थायी 
अ थापनेवर ल कमचार  यांचे वेतन अदायगी कर ता तरतुद कमी पडत अस याने 
र. .१,००,०००/- तरतुद वाढवुन देणेकामी मा.अ य , ग भाग सिमती यांना खाजगी वाहन 
वापराबाबतचा खच अनु ेय करणेत आलेला असलेने “मा. भाग अ य  वाहन इंधन” या 
लेखािशषातील एकुण र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) इतक  र कम अ थायी 
अ थापना या लेखािशषाम ये वग करणसे मा यता देणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३५८४      वषय मांक - २३ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – म य.सा ह य भांडार, वै . 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.अचना बारणे  
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .मसाभा/५/का व/४६८/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 

       वषय – पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी चाल वण,े िनगा देखभाल व दु ती   
              करणेबाबत. 

वषय .२३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ३५८५      वषय मांक - २४ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 
संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/११/का व/१०९८/२०१८ द.३१/१०/२०१८ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये  डॉ.अ वनाश 
वाचासुंदर कायकार  व त, (Managin Trustee), मोरया म ट पेशािलट  हॉ पटल, िचचंवड हे  
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मानसेवी  कान-नाक-घसा त  हणून सेवा करत आहेत. कणबधीर मुलांकर ता बोलता ये यासाठ  
यांनी आ न मेड कल फ डेशन, िचचंवड या सं थेमाफत या णालयाम ये द.१८/९/२०११ पासुन 
पच थेरपी सु वधा उपल ध क न दलेली आहे. सदर सु वधाची मुदत द.२३/०९/२०१८ पयत 

वाढ व यास व यानुसार संबंधीत िश ण देणा-या दोन िश कांना येक  दर महा र. .६०००/- 
ती माह या माणे द.२४/०९/२०१७ ते २३/०९/२०१८ पयतचे एक वषाचे मानधन र कम  अदा 

करणेस मा. थायी सिमतीने ठराव .३१८८ द.१८/९/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे.  सदर 
सं थेने ह  सु वधा पुढे सु  ठेवणे बाबत द.१२/१०/२०१८ या प ा वये वनंती केलेली आहे. 
तसेच सदरची बाब ह  सामा जक दायी व आहे. ज मजात कणबधीर मुलांकर ता बोलता 
ये यासाठ  सदर सं थेकड ल िश कांकडुन दे यात येणा-या सु वधाचा फायदा कणबधीर मुलांना 
होत आहे. ह  सु वधा स.९०० ते द.ु१.०० वाजेपयत दर आठव यात पाच दवस दे यात येत आहे 
तसेच सदर सं थेचे कामकाज समाधानकारक अस याने व सदर पच थेरपी सु वधा पुढे सु  
ठेवणे कर ता  आ न मेड कल फ डेशन,िचचंवड या सं थे या िश कांची एक दवस सेवा खंड त 
क न द.२५/९/२०१८ ते २४/०९/२०१९ या कालावधीस मुदतवाढ देणसे व यानुसार दोन 
िश कांना अधवेळ काम के याब ल दरमहा येक  र. .६,०००/- (अ र  र. .सहा हजार फ ) 

असे एकूण र. .१२,०००/- (अ र  र. .बारा हजार फ ) सदर सं थेस मानधन अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३५८६      वषय मांक - २५ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७९२/२०१८ द.३१/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/55/2018-19 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .१९ मधील आनंदनगर प रसरात इतर ठकाणी आव यकतेनुसार 
जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे.र व 
एंटर ायजेस िन.र. .44,99,954/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे चोप न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,912/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,912/- पे ा 
17.91% कमी हणजेच र. .36,93,978/- +रॉय ट  चाजस र. . 42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .36,94,020/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३५८७      वषय मांक - २६ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७९०/२०१८ द.३१/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/132/2018-19 अ वये वॉड .२५, 
पुनावळे, ताथवडे भागातील ड .पी.र ते व इतर प रसरात जलिन:सारण निलकांची कामे करणेकामी 
मे र व एंटर ायजेस िन.र. .37,49,983/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,771/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,771/- पे ा 
19.08% कमी हणजेच र. .30,34,315/- + रॉय ट  चाजस र. .212/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .30,34,527/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३५८८      वषय मांक - २७ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७९१/२०१८ द.३१/१०/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/41/2018-19 अ वये भाग .३० 
मधील िस दाथनगर, गुलाबनगर, जयभीमनगर , महा मा फुलेनगर झोपडप ट  प रसरात आव यक 



14 
 

या ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे र व एंटर ायजेस 
िन.र. .29,99,983/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,983/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,983/- पे ा 21.06% कमी 
हणजेच र. .23,68,187/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .23,68,187/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३५८९      वषय मांक - २८ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.अचना बारण े
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७८९/२०१८ द.३१/१०/२०१८ 

        वषय - च-होली मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ िचखली व शेलारवा ती,  
               सोनावणेव ती पर सरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेबाबत. 

वषय .२८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ३५९०      वषय मांक - २९ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – मु य लेखा प र ण  

सूचक – मा.न ता ल ढे      अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/१६९/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 

       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.१५.१०.२०१८  ते द.२१.१०.२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१६९/२०१८ द.३०/१०/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३५९१      वषय मांक - ३० 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – ब े ीय, आरो य  

सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .ब ेआ/५/का व/६६७/२०१८ द.३१/१०/२०१८ 

       वषय - िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ नुसार अित र  १ वाहानांसाठ या येणा-या  

              खचास मा यता िमळणेबाबत.  

वषय .३० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
ठराव मांक - ३५९२      वषय मांक - ३१ 
दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/२३/का व/१२६९७/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       सन २०१८-२०१९ या मुळ अंदाजप कात भाग-३ म ये मु यमं ी सहाय ा िनधी  या 
लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली आहे.  या आिथक वषात केरळ 
पुर तांसाठ  मु यमं ी सहायता िनधी या लेखािशषावर भाग-३ म ये मनपा अिधकार / कमचा-
यांचे वेतनातून १ दवसाचा पगार कपात करणेत आलेला आहे. व ती र. .१,०४,०१,०१२/-  इतक  
आहे. आजतागायत मु यमं ी सहाय ा िनधी र. .९५,०४,२४६/-  अदा करणेत आलेले आहेत.  
र. .८,९६,७६६/- अदा करणे बाक  सदर र कम अदा करणेस तरतूद  अपूण आहे.  व सदर 
र कम अदायगीकामी भाग–३ अंदाजप कात जमा/खचात वाढ करणे आव यक आहे. लेखा 
वभागा माफत सन २०१८-१९ या अंदाजप कात मु यमं ी सहाय ा िनधीस  तरतूद  कर यात 
आलेली होती.  परंत ु केरळ पुर त नैसिगक आप ीमुळे  जमा होणा-या र कमेपे ा सदर तरतूद 
र. .५,००,०००/- कमी पडत आहे. तर  सन २०१८-१९ या अंदाजप कात भाग -३ म ये जमा व 

खचास र.   ५,००,०००/- वाढ करणेबाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ 
अनुसूची ड मधील करण ७ तरतुद  .२(१) नुसार वग करण करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३५९३      वषय मांक - ३२ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – अ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ /ेका व/६/१०३/२०१८ द.२९/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भाग ं .१९ म ये ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहाचे नुतनीकरणाचे काम अंितम 
ट यात आहे. सदर े ागृहाचे अंतगत भीतींवर नाटक, लोककला, गायन इ याद  े ातील िच े 
लावुन ना यगृहाचे शोभा वाढ वणे श य आहे. सदर वषयी द.२२।१०।२०१८ रोजी मा.आयु  व 
संबिधत अिधकार  यांचे समवेत सु िस द िच कार सुिनल शेगांवकर व वीण गांगुड यांची एक त 
चचा झाली आहे. सदर चचनंतर संबिधत िच कार यांनी यांची िच े मा. आयु  सो. व संबिधत 
अिधकार  यांना दाख वली आहेत. सदरची िच े अ यंत उ कृ  दजाची आहेत. सदर करणी 
मा.आयु  व संबिधत अिधकार  यांनी सुच वले या वषयावर िच कार सुिनल शेगांवकर यांचेकडुन 
एकुण ४ िच ,े साईज- ८ फुट x ५ फुट (िच ाचे े मसह) साठ  दरप क घेऊन पुढ ल आव यक 
कायवाह  करणेबाबत ठरले होते.  तर  यांस अनुस न सुिनल शेगांवकर, िच कार यांनी दरप क 
दले असुन ८ फुट X५ फुट साईजचे िच ासाठ  (िच ाचे े मसह) र. .२,५०,०००/- ित नग  

जी.एस.ट . व इतर करािशवाय खच येईल असे यानंी कळ वले आहे. यानुसार एकुण ४ 
िच ांसाठ  े मसह र. .१०,००,०००/- इतका खच जी.एस.ट . व इतर करािशवाय येईल. सदरचा 
खच “ वशेष योजना”या लेखािशषाअंतगत “ . ं .२४ (रामकृ ण मोरे ागृह) मधील रामकृ ण 

मोरे ना यगृहाचे नुतनीकरण करण”े (पान ं .४६, अ. ं .१६/१)  या कामातुन करणे श य आहे. 
सुिनल शेगांवकर, िच कार यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सभागृहासाठ  व. बाळासाहेब 
ठाकरे व वांत वीर सावरकर यां या िच कृती यापुव  केले या आहेत. तसेच यांचा िच ां या 
े ात २५ वषापासुन हातखंडा अस यामुळे ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहात ४ िच े 

काढणेसाठ  काम थेट प दतीने करणेची तयार  दश वली आहे.  तर  वर ल बाबींचा वचार करता 
सदरचे काम वशेष व पाचे असलेने यांचा या े ातील अनुभव वचारात घेता ा यापक 
रामकृ ण मोरे े ागृहात ४ िच े (िच ाचे े मसह) काढणेसाठ  करारनामा क न थेट प दतीने 
काम देऊन करणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ मधील अनुसूचीतील 
करण ५ िनयम २(२) चे परंतुकेनुसार मा यता देणत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३५९४      वषय मांक - ३३ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – अ े ीय, थाप य 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ /ेका व/६/१०२/२०१८ द.२९/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भाग ं .१९ म ये ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहाचे नुतनीकरणाचे काम अंितम 
ट यात आहे. सदर े ागृहाचे सीमािभंतवर अंतगत भागात ा फकल पेट ंग युरल काढुन 
ना यगृहाचे शोभा वाढ वणे श य आहे. सदर वषयी द.२२।१०।२०१८ रोजी मा.आयु  व संबिधत 
अिधकार  यांचे समवेत सु िस द िच कार सुिनल शेगांवकर व वीण गांगुड यांची एक त चचा 
झाली आहे.  सदर करणी मा. आयु  व संबिधत अिधकार  यांनी सुच वले या वषयावर िच कार 
वण गांगुड यांचेकडुन दशनी भागा या सीमािभंती या अंतगत भागात ा फकल पेट ंग युरल 

करणेकामी दरप क घेऊन पुढ ल आव यक कायवाह  करणेबाबत या सूचना मा.आयु  सो. यांनी 
दले या आहेत. तर  यांस अनुस न वण गांगुड, िच कार यांनी दरप क दले असुन पेट ंग 
युरल रंग वणे साठ  र. .६००/- ित चौ.फुट जी.एस. ट . व इतर करािशवाय खच येईल असे 

यांनी कळ वले आहे. यानुसार य  जागेवर पाहणी केली असता सुमारे ६० मी X २ मी इतका 
सीमािभतींचा पृ भागावर काम करण ेश य आहे. यानुसार १२० चौ.मी. हणजेच सुमारे १२९१ 
चौ.फुट साठ  र. .७,७४,६००/- इतका खच जी.एस.ट . व इतर करािशवाय येईल. सदरचा खच 
“ वशेष योजना”या लेखािशषाअंतगत “ . ं .२४ (रामकृ ण मोरे ागृह) मधील रामकृ ण मोरे 
ना यगृहाचे नुतनीकरण करण”े (पान ं .४६, अ. ं .१६/१)  या कामातुन करणे श य आहे. वण 
गांगुड,  िच कार हे या े ात २७ वषापासुन कायरत आहे. ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहाचे 
सीमािभंतीवर ा फकल पेट ंग युरलचे काम पाच वष टकेल व यावर लँकर कोट ंग करणेत 
येईल असे कळ वले आहे. तसेच सदर काम करणेसाठ  थेट प दतीने करणेची तयार  दश वली 
आहे तर  वर ल बाबींचा वचार करता सदरचे काम वशेष व पाचे असलेने यांचा या े ातील 
अनुभव वचारात घेता ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहात ४ िच  े (िच ाचे े मसह) काढणेसाठ  
करारनामा क न थेट प दतीने काम देऊन करणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
७३ मधील अनुसूचीतील करण ५ िनयम २(२) चे परंतुकेनुसार मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३५९५      वषय मांक - ३४ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – म य.सा ह य भांडार, वै . 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/४७०/२०१८ द.०१/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे भोसर , जजामाता, थेरगांव, आकुड  व अजमेरा या णालया या ठकाणी 
मेड कल गॅसचे काम कर याकर ता महारा  शासन सावजिनक बांधकाम वभाग शासन िनणय 
मांक-खा ेस-२०१५/ . .२०९/र ते-९अ, मं ालय, मुंबई-४०००३२, दनांक २४/०१/२०१७ चे शासन 

िनणयास अिधन राहून प रिश -अ म ये स लागारांची वगवार  करताना मोठे क प-१० कोट  
पे ा जा त कंमतीचे, म यम क प-५ ते १० कोट  कंमतीचे  व छोटे क प-५ कोट  पे ा कमी 
कंमतीचे हणजेच मोठे क प-१.५%, म यम क प-२.०% व छोटे क प-२.५% माणे 

M/s.Shashi Prabhu & Associates  यांना त  स लागार नेमणेकर ता व क पा या वगवार माणे 
स लागार फ  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 

ठराव मांक - ३५९६      वषय मांक - ३५ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – वै कय, ध वंतर  

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.अचना बारण े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१४अ/का व/६९५/२०१८ द.०१/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ध वंतर  वा य योजनेचा वाढता खचाचा आढावा 
घेऊन मनपा आ थापनेवर ल व िश ण मंडळातील िश कांना वै क य वमा योजना लागू 
करणेकामी मा यता देणेत आली आहे. यानुसार माहे माच २०१८ म ये म य थ नेमणूक कर ता 
िन वदा िस द कर यात आली होती. यास अनुस न ४ िन वदाधारकांनी या येम ये सहभाग 
घेऊन यांनी व हत मुदतीत सादर केले या कागदप ां या अनुषंगाने म.े सील यांनी पडताळणी 
क न ४ िन वदाधारकांचे गुणांकन केलेले आहे. यानुसार मे.के.एम.द तुर ा.िल. यांना सवात 
जा त गुणांक ा  झालेले आहेत. तर  मे.के.एम.द तुर ोकस ा.िल. यांना कमचार /अिधकार  
यांचेसाठ  वै क य वमा योजना लागू करणेकामी मे.के.एम.द तुर यांची म य थ हणून 

नेमणूक स मा यता देणेत आलेली आहे. म य थ हणून नेमणूक झा यावर के.एम.द तुर 
इ शुरं स ोकर ा.िल. यांना IRDA या िनयमानुसार कोण याह  कारचा मोबदला देय राहणार 
नस याने यास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३५९७      वषय मांक - ३६ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – नगरसिचव 

सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/१२२१/२०१८ द.०१/११/२०१८ 

       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 - ३५९८      वषय मांक - ३७ 

दनांक – ०५/११/२०१८     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/४४१/२०१८ द.०१/११/२०१८ 

वषय – न वन भाग .२७ येथील रहाटणी येथील नखाते नगर रहाटणी फाटा व भागातील व 

प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेबाबत.  

वषय .३७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक - ३५९९      वषय मांक - ३८ 

दनांक – ०५/११/२०१८      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भोसर  करसंकलन वभागातील कायरत . शासन 
अिधकार  ी.अमर राजाराम तेजवाणी हे दनांक ३१/१०/२०१८ रोजी िनयत वयोमानानुसार 
सेवािनवृ  झाले असून यांचा कामकाजाचा अनुभव व िमळकतधारकांशी उ म वागणूक वचारात 
घेता यांना सेवािनवृ ीनंतर हंगामी ६ म हने मुदतीक रता िनयमानुसार एक त मानधनावर 
कायालय अिध क या पदावर नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -  ३६००     वषय मांक - ३९ 

दनांक – ०५/११/२०१८     

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

 आ दवासी सां कृितक महो सवा बरोबर ड भाग काय े ातील पंपळेगुरव या ठकाणी 
आ दवासी म हलांचे बचत गटांसाठ  आ दवासी खा  महो सवाचे आयोजन करणसे यासाठ  सव 
अंमलबजावणी कायकार  अिभयंता, ड भाग सां कृितक वभाग यांचेमाफत करणसे यासाठ  
लागणार  खचाची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल मागासवग य क याणकार  
योजना अंतगत इतर योजना/काय म या उपलेखािशषातून उपल ध क न देणेस व यासाठ  
येणा-या य  खचास 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 -  ३६०१     वषय मांक - ४० 

दनांक – ०५/११/२०१८     

सूचक – मा.सागर आंगोळकर    अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा. साधना मळेकर यांचा ताव 

  मा. थायी सिमती ठराव मांक ३४४६, दनांक ३०/१०/२०१८ म ये खालील माणे 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील कॅ ट न जोशी बंधू 
केटरस, िचंचवड यांचे ऐवजी युिनक केटरस, िचंचवड सं थेला उपसंचालक, नगररचना ठरवतील 
या भाडेदराने ११ म हने कालावधीसाठ  भाडेकराराने 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 -  ३६०२     वषय मांक - ४१ 
दनांक – ०५/११/२०१८    वभाग – ब े य आरो य 

सूचक – मा.अचना बारण े    अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित. आयु  (२) यांचेकड ल प  .ब ेआ/५/का व/६७४/२०१८, द.०३/११/२०१८  

   मा.अित. आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य 

वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब      
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फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची 
दु ती करणे या कामासाठ  शौचालय वमुता-या एकुण ४९२ िस स कर ता अंदाजपञक तयार 
क न िन वदा नोट स .३/२०१८-१९ र. .६८,९१,२६४/- माणे ित माह येणारा खच 
र. .२,६१,०३३/- या १०% सेवा शु क र. .२६,१०३/- रकमेवर दर माग वणेसाठ  िन वदा िस द 
करणेत आली होती. एकुण पाञ ११ िन वदाधारकांपैक  ६ िन वदा धारकांनी ित माह येणारा खच 
र. .२,६१,०३३/- या १०% सेवा शु क र. .२६,१०३/- रकमेवर  -१००% हा नवीन समान लघु म 
दर सादर केला होता. मा.आयु  यां या मा यतेनुसार िन वदा धारकांसमोर ( ॉ) लॉटर  प तीने 
सोडत केली असता मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था या िन वदाधारकांस िनयु  कर यात 
आले. मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांचा ित माह येणाराखच र. .२,६१,०३३/- या 
१०% सेवा शु क र. .२६,१०३/- रकमेवर -१००% हादर वीकृत करणेस मा यता देणेत आली 
असुन वकृत दरानुसार २४ मह नेकालावधीकर ता येणा-या अंदाजे र. .६२,६४,७९२/- अथवा 
येणा-या य  खचास व याकामी मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं थायांची ठेकेदार हणुन 
िनयु  करणेस याचंेशी करारनामा करणेस व आदेश देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक -  ३६०३     वषय मांक - ४२ 

दनांक – ०५/११/२०१८     

सूचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.अिमत गावडे यांचा ताव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, महारा  रा य कब ड  असो.,पुणे ज हा 
कब ड  असो.यांचे मा यतेने द.२२/११/२०१८ ते २५/११/२०१८ या काळात भाग .११, 
शिनमं दर मैदान, जुने आर.ट .ओ. ऑ फस या पाठ मागे, पुणानगर, िचखलीपुणे येथे महापौर 
चषक रा य तर कब ड  पधा २०१८ आयो जत कर यात येत आहे. सदर पधाअनुषंगाने तावात 
नमूद केले माण ेखच अपे त अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, महारा  
रा य कब ड  असो.,पुणे ज हा कब ड  असो.यांचे मा यतेने द.२२/११/२०१८ ते २५/११/२०१८ 
या काळात भाग .११, शिन मं दर मैदान, जुने आर. ट. ओ. ऑ फस या पाठ मागे, पुणानगर, 
िचखली,पुणे येथे महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१८ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या खच र. .२६,५०,८६०/-चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता तसेच मैदान 
तयार करण,े टेज, टेबल,खु या यव था, गॅलर  खच,खेळाडू िनवास यव था ठकाणी गा ा, उशा, 
बादली, मग पुर वणे खच इ.हा थाप य वभाग, संबंिधत े ीय कायालय व पधा ठकाणी व ुत, 
पकर व माईक यव था खच व म हला व पु ष खेळाडू िनवास यव था ठकाणी लाईट 
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यव था करण,े टँड फॅन इ. यव था खच हा व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे 
लेखािशषातून टाकणेस व उव रत खच र. .२६,५०,८६०/- हा डा वभागाचे महापौर चषक 
व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
 
ठराव मांक -  ३६०४     वषय मांक - ४३ 

दनांक – ०५/११/२०१८    वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.अचना बारण े    अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/या) यांचेकड ल प  . वमुका/५/का व/५४५/२०१८,  

       द.०५/११/२०१८  

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .10/13/2018-19 अ वये भाग 

.२६ येथील महादेव मंद र ते बाणेर पलु तसेच याला लागुन पंपळेिनलख मशानभुमीपयतचा 
१८ मी ड .पी र ता वकसीत करणेकर ता व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.मनु ी इले स 
िन.र. .38,90,539/- (अ र  र. .अडोतीस लाख न वद हजार पाचशे एकोण चाळ स फ ) पे ा 
20.1% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .31,08,541/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार विन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक -  ३६०५     वषय मांक - ४४ 
दनांक - ०५/११/२०१८    वभाग – आकाश िच ह व परवाना 
सूचक - मा.सागर आंगोळकर    अनुमोदक - मा. वकास डोळस 
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प  .आप/७/का व/१५७/२०१८, द.०३/११/२०१८  
  मा.अित.आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे - 

 आकाशिच ह व परवाना वभागामाफत स या जा हरात फलक होड जकाढणेची कारवाई 
मो या माणात चालु आहे. तथा प कामकाजाचा आढावा घेतलाअसता अंदाजे ३०० हो ड ज 
काढणेची कारवाई चालु आहे. यानुसार ३०० होड ज काढणेकामी खच मो या माणात येणार 
आहे. यापैक  िन वदारकमे या मयादेत तुत र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) 
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इतका वाढ व खच मंजुर करणे व चालु आिथक वषाचे अंदाजप कात सदर लेखािशषावर र कम 
िश लक अस याने या कामाकर ता वाढ व खचास मा यता देणेबाबत मा. अित.आयु (२) यांची 
मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभागामाफत 
अनािधकृत फलक काढणेकामी ई िन वदा सुचना .१/२०१७-१८ नुसार दर ा  क न मे.गणेश 
एंटर ायजेस यांना कामाचा आदेश दलेला आहे. सदरचा कामकाज आदेश हा दोन वषासाठ  
दलेला आहे. सदरची िन वदा र. .१,००,००,०००/- इत या रकमेची आहे. परंतु अनािधकृत फलक 
जादा असलेने वाढ व खच र. .५०,००,०००/- कर ता वषय आलेला आहे. द.०१/०६/२०१८ रोजी 
आले या मुसळधार पावसाने पंपर  िचंचवड शहरामधील जा हरात फलक कोसळले याम ये दोन 
लोकांचे जव गेले आहेत. तसेच पुण ेम.न.पा. ह त न जकचे कालावधीम ये  जा हरात फलक 
पडुन चार लोकांचे जीव गेले आहेत. अशा घटना पंपर  िचंचवड शहराम ये घडु नये यासाठ  
द ता घेणेबाबत तसेच जा हरात फलक/ होड ज ्  ची पाहणी क न कुमकुवत झाले या फलकाचे 
सांगाडे जा हरात सुर त र या काढणेकर ता व वध सामा जक संघटना, नगरसद य, पदािधकार , 
पोलीस अिधकार  यांनी कारवाई करणेबाबत कळ वलेले आहे. तसेच उ च यायालयामधील PIL-
155 अ वये उ च यायालयाने शहरातील अनािधकृत फलक/होड ज ्  वर त काढणेबाबत िनदश 
दलेले आहेत. शहराचे व ुपीकरण होऊ नये तसेच वादळवा-याने होड ज फलक पडुन कोणतीह  
दुघटना तथा ज वतहाणी होऊ नये असा मानवतावाद  ीकोन ठेऊन व शहराम ये साधारणत: 
३०० अनािधकृत हो ड ज ्  फलक असलेने या सव गो ीचा वचार करता सदर वषयास 
र. .५०,००,०००/- वाढ व खचा ऐवजी र. .२ कोट  ५० लाख इतक  वाढ व तरतुद कर यास 
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 -  ३६०६     वषय मांक - ४५ 

दनांक – ०५/११/२०१८    वभाग – ब े य पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अचना बारण े    अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पाप/ुब ेका/२/का व/५६/१८, द.०१/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 ब  मु यालय अंतगत सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/२ ते बी/८ म ये हॉ व 
ऑपरेशन करणेकामी मजुर कमचार  पुर वणे “कामाचा आदेश ठेकेदार मे.शुभम उ ोग यांना 
द.३०/१२/२०१७ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत ७ म हने हणजेच 
द.२९/०७/२०१८ पयत आहे. जल े  . बी/२ ते बी/८ अंतगत बजलीनगर पा याची टाक , 
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ेमलोक पा याची टाक , पुनावळे टाक  व प रसर, ताथवडे टाक  व प रसर तसेच ए ो टाक  व 
प रसर इ याद  भाग समा व  आहे. सदर कामाअंतगत वर ल पा या या टाक वर ल व 
प रसरातील हॉ व ऑपरेशन करणेकामी मजुर कमचार  पुर वणेत आले आहेत. स थतीत 
जल े  .बी/२ ते बी/८ अंतगत हॉ व ऑपरेशन करणेकामी मजुर पुर वणे या कामा 
यित र  दुसरे कोणतेह  काम या वभागाकडे उपल ध नाह . नवीन अंदाजप क सन २०१८-१९ 
म ये उपरो  नमूद केले या टा यांचा व इतर प रसरात प रचालन करणे या कामांचा समावेश 
करणेत आलेला आहे. परंतु सदरचे नवीन कामाचे अंदाजप क तयार करताना कमचार  कमान 
वेतनाचा दर या वभागास उिशरा ा  झालेला आहे. यामुळे उपरो  वषयां कत कामास 
मुदतवाढ यावी लागणार आहे. आज या दनांका पासून पुढे अंदाजप क तयार करण,े िन वदा 
कायवाह  करण,े कामाचा आदेश ा  होणे इ याद  बाबीसाठ  कमान ६ म हने लागणार आहे. 
सदर कामाची िन वदा र. .६८,९८,६००/- एवढ  आहे. कामांस ६ मह ने एवढ  मुदतवाढ यावी 
लागणार असलेने सदर कामास सुधार त अंदाजप क य र. .१,२९,००,०००/- एवढ  होणार आहे. 
सन २०१८-१९ या मनपा अंदाजप कात पान .७०३, अनु. .२१ वरती सदर कामास 
अंदाजप क य र. .९०,००,०००/- एवढ  असून सन २०१८-१९ चा अंदाज र. .३९,४०,६००/- एवढा 
आहे. यामुळे न वन शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. परंतू कामाची मुळ िन वदा 
र. .६८,९८,६००/- एवढ  आहे व सदर कामास ६ म हने एवढ  मुदत वाढ यावयाची आहे 
यामुळे सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप कात र. .२९,५६,५४२/- (पाच या आर.ए. बीलाची 

र. .९,८५,५१४/- + ६ म हने मुदतवाढसाठ  बीलाची र कम .५९,१३,०८४/- असे एकूण      
र. .६८,९८,५९८/- - ६९,००,०००/-) एवढ  वाढ व तरतूद करावी लागणार आहे. तसेच सदर 
कामांस द.३०/०७/२०१८ पासून द.३०/०१/२०१९ पयत मुदतवाढ यावी लागणार आहे. वर ल 
सव बाबींचा वचार करता सदर कामास सुधार त शासक य मा यता र. .१,२९,००,०००/- साठ  
काम करणेस मा यता देणेस आ ण ६ म हने वाढ व मुदतवाढ देणेस तसेच तावात नमूद 
माणे वाढ व र. .६९,००,०००/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/घट र. .६९,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक -  ३६०७     वषय मांक - ४६ 

दनांक – ०५/११/२०१८    वभाग – फ े य आरो य 

सूचक – मा.सा रका लांडगे    अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ –मा. े य अिधकार  यांचेकड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/८१४/२०१८, द.०५/११/२०१८  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 
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फ े ीय कायालय अंतगत औ णक धुर करण कर यासाठ  झेन फॉग व वँन फॉगमिशन 
ठेवुन कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे (दोन) र ा टे पो भा याने 
वाहन चालकासह घेणे कामाकर ता द.०८/०१/२०१८ पासुन िन वदा येतंगत आदेश िनगिमत 
होईपयत मुदतवाढ देणेस व ित दन ती र ा टे पो र. .५४१.५० माणे माहे डसबर २०१८ 
अखेर पयत अंदाजे अपे ीत खच र. .२,५०,०००/- व येणा-या य  खचास मा यता देणते 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  ३६०८     वषय मांक - ४७ 

दनांक – ०५/११/२०१८    वभाग – पाणीपुरवठा  

सूचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पाप/ुमु य/३०/२०१८, द.०३/११/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मौजे िनरगुड  ामपंचायतीस पाणीपुरवठा करणार  सावजिनक व हर ह इं ायणी नद लगत 
अस याने च-होली मैलाशु द करणचे पाणी वाहुन येणारे पाणी व हर त झरपत अस याने 
व हर तील पाणी दुषीत झालेने प यासाठ  वापरणे अयो य आहे. िनरगुड  गावासाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडून प याचे पाणी िमळणेकामी मागणी केली होती. यानुसार 
महापािलका ठराव .१५ द.२०/०४/२०१७ अ वये मनपाचे ट पा ५ व ६ भामा आसखेड व आं ा 
क पाचे काम पुण झालेनंतर ामापंचायत िनरगुड  गावाचे वचार क न सुमारे ित दनी १.०० 

लाख िलटस र. .९/- ित १००० िलटस या दराने देणे तसेच स या मनपाकडे अित र  पाणी 
उपल ध नस याने यांना सुमारे ४०,००० िलटस फ   प याचे पाणी आं  व भामा आसखेडचे 
क प पुण होईपयत टँकर ारे देणेबाबत मा यता दली आहे. सदर नंतर द.२०/०७/२०१८ चे 

प ानुसार ामपंचायतीने पाणी साठ व यासाठ  वंत  टाक चे बांधकाम केले आहे. व पािलकेने 
सदर टाक म ये टँकर ने पाणीपुरवठा करणेबाबत वनंती केलेली आहे. पपंर  िचंचवड मनपाचे  
िनरगुड  येथे टँकर ारे ारे पाणी पुर व याचे वंत  काम नसून सदर काम ‘इ’ भागात टँकरने 
ठक ठकाणी पाणीपुरवठा करणे. (िन वदा मांक-१७/१४-२०१७-१८) या कामामधुन िनरगुड  येथे 
टँकरने पाणी पुरवावे लागणार आहे. तसेच िनरगुड  गाव पाणी भरावया या ठकाणापासून 
(गवळ माथा पं पंग टेशन) सुमारे १४ क.मी. दुर अस याने मा. थायी सिमती 
द.९/०५/२०१८, ठराव .२६४९ वषय .२१ नुसार शेवाळेवाड स पाणीपुरवठा करणे कर ता मंजूर 
केले माणे र. .११००/- ित प असादर ावा लागणार आहे. तसेच सदर कामास वाढ व र. . 
५,९९,६३४/- खचास मा यता ावी लागणार आहे. पुढ ल आदेश होईपयत दररोज टँकर स 
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टाकावयाचे अस याने कालावधी िन त नाह . तथा प, तुतास या कामास पुढ ल आदेश होईपयत 
टँकर स पुर व यास व सदर कामामधुन िनरगुड  गावास टँकर पुर वणे क रता र. .११००/- 
ित प दरास मा यता सदर कामास मुळ िन वदा र. .१४,००,३६६/- व वाढ व र. .५,९९,६३४/- 

अशा एकूण येणा-या सुधा रत र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) खचास पुढ ल 
आदेश होईपयत मा यता देणेत येत आहे. 

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/१४३७/२०१८ 

दनांक - ०५/११/२०१८   
 

                                                            
                                                            (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. 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/५६/२०१८ द.२९/१०/२०१८ वषय .१७ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५००/२०१८ द.३०/१०/२०१८ वषय .१८ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/४९९/२०१८ द.३०/१०/२०१८ वषय .१९ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/२३८/२०१८ द.३०/१०/२०१८ वषय .२० चे लगत) 

 
 


