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

कायप का मांक - १७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–१२/०७/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१२/०७/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. 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.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१४) मा.अिमत राज  गावडे 
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
            यािशवाय मा.अ युत हांगे-अित.आयु ,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.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पठाण–सहशहर 
अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे-
सहा यक आयु ,मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क ,मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान 
अिधकार ,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.घुबे,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,
मा.गलबले,मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.गायकवाड,मा.मोरे,मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.बहुरे,मा.जाधव- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , 
मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.गायकवाड-उ ान अिध क, मा.मुंढे-सहा. शासन अिधकार  (िश ण 
मंडळ), मा.आंबवणे-कायालय अिध क 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 मांक ४६) मुळ िमळकत कर व शा तीकराबाबत-मा.हषल ढोरे,मा.अिमत गावडे यांचा 

ताव... 
वषय मांक ४७) जागा भाडे कराराने देणेबाबत-मा.अिमत गावडे, मा.उ म कदळे यांचा 

ताव... 
----------- 

दनांक २८/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
 
िनणय– १) थायी सिमती सभेस उप थत राहणेबाबत - थायी सिमतीम ये व वध वषयांवर  

चचा होत असते. परंतू स मा.सद यांनी  उप थत के यानंतर संबंिधत 
अिधकार  गैरहजर अस याचे िनदशनास येते. यामुळे सद यांनी मांडले या ांवर 
यो य ते उ र िमळत नाह . हणून वभाग मुखांनी बुधवार  गैरहजर न राहता 
सभेस उप थत रहावे. 

२)  कं ाट  कामगारां या पी.एफ.संदभात –  
अ) ठेकेदाराला कं ाट द यापासून आजतागायत अट -शत त नमूद केले माणे 
ठेकेदाराने या याकडे असले या कामगारांचा येक म ह याचा पी.एफ. हा या 
कमचा-या या नावाने भरला आहे का नाह , याची मा हती ावी. जानेवार  २०१७ 
पूव  कमचा-या या नावाने पी.एफ. भरला नस यास तसे कोटापुढे सादर करावयाचे 
आहे. 
आ) कमचा-या या नावाने पी.एफ. भरला आहे का नाह  याची तपासणी करणेकर ता 
एज सी नेमणेबाबत कामगार क याण अिधकार  यांनी सूच वले आहे. यानुसार 
कामगार क याण वभागाकडून जी कायवाह  केली जाईल, मा.अित र  आयु  यांनी 
याचा पाठपुरावा क न थायी सिमतीस अवगत करावे.  

इ) कामगार क याण अिधकार  यांनी एज सीशी संपक साधावा. एकूण कती 
कमचार  आहेत, याचें फोटो आय-ड , कमचार  के हापासून कामावर जू आहे, 
कती दवस हजर आहे, याचे अकाऊंट आहे का नाह , सं थांनी या या पी.एफ.ची 
कती र कम भरलेली आहे याची सव मा हती एज सीला पुरवावी. मु यलेखापाल 
यांनी पडताळणी (cross-verification) क न द.३१ जुलै या आधी सव मा हती 
सादर करावी.  
ई) कमचा-याचे अकाऊंट नस याचे आढळ यास अिधका-यांवर िनलंबनाची कारवाई 
करणेत येईल. सवाना खूप वेळा संधी दलेली आहे. जानेवार  २०१७ पूव चा 
कामगारांचा पी.एफ. भरलेला आहे का नाह  याबाबत थायी सिमतीकडून वारंवार 
वचारणा झाली आहे. परंतू जानेवार  २०१७ पासून ऑन लाईन दसत असले या 
मा हतीब लच अिधका-यांकडून वारंवार सांग यात येते आहे.  
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उ) ीमती सोनाली कंुजीर या व छ सं थेसाठ  काम करतात. या कं ाट  
कामगारांची संघटना करायचे काम कर त आहेत. ब-याच कामगारांनी यांना 
पी.एफ./इ.एस.आय. िमळत नस याची त ार यां याकडे केली आहे. हणून 

य  काम करणा-या कमचा-या याच नावे या या अकाऊंटम ये पी.एफ. भरला 
जातो आहे का नाह , भाग अिधका-यांनी याची पडताळणी करावी. भाग अिधका-
यांनी सव मा हती तयार क न पुढ ल थायी सभेस सादर करावी.   

३) अित मण –  
अ) रहाटणीम ये िशवार चौकात हातगाड , टपर वा यांचे होत असलेले अित मणावर 
शिनवार/र ववार या दवशी अित मणाची कारवाई कर यात यावी. 
ब)  दापोड तील चचबाहेर शिनवार/र ववार खूप गद  होत अस याने ॅ फक जाम 
होते. तेथील अित मणे काढ यात यावीत.  
क) शहरात र याचे कडेने राडारोडा, रॅ बट पडलेले आहेत. नद पा ात सगळ कडे 
भराव टाकला जातो आहे. नद या कडेने अित मणे वाढत आहेत.  
ड) पंपळेगुरवम ये पेपर वकणा-या एका माणसाने वय कर दा प यां या जागेत 
िसमट/काँ टचे बांधकाम के यामुळे यांना घरातून जा याये यात अडचण होते 
आहे. 
इ) अित मण केले या हातगा या उचलून ने याऐवजी ब भागातील अित मणाची 
कारवाई करणा-या पथकाने दूकानासमोर ठेवलेले हाडवेअरचे सामान, भांड वा यांची 
भांड , पा याची टाक , म उचलून नेले आहेत. भाजीवा यां या गा या र या या 
दो ह  बाजूंनी उ या असतात, या काढ यात या यात.  
ई) भोसर म ये राजमाता जजाऊ उ डाणपूलाखालील अित मण काढ यात यावे. 
आळंद  रोड, दघी रोडवर राजरोसपणे हातगा या लाव या जातात. तेथील 
दुकानदारांकडून भाडे वसूल केले जाते. गु वार व र ववार सा ा हक सु ट या दवशी 
ह  अित मणे हटवावीत.  
उ)  फूटपाथबरोबरच र या या पुढे येऊन अित मण केले जाते आहे. यामुळे 
नागर कांना,वाहनांना ये-जा करायला खूप ास होतो आहे. 
ऊ) थेरगाव, डांगे चौक उ डाणपूल चालू होतो तेथे कारवाई करावी.    

स मा.सद यांनी शहरातील अित मणांबाबत या त ार  मांड या आहेत, 
शासनाने यावर गांिभयाने काम केले पा हजे. शहरातील अित मणे वाढत आहेत. 

याबाबत आयु  साहेबांनी कडक आदेश करावेत.  
४) र यावर ल खड यांबाबत - शहरात या- या ठकाणी ख डे पडले आहेत, यावर 

गांिभयाने कायवाह  क न हे ख डे बुजवले गेले पा हजेत. शहर अिभयंता यांनी यात 
वतः ल  घालावे.  

----------- 
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ठराव मांक – ६१२      वषय मांक – १ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२४२/२०१७ द.१८/०५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

शासन िनणय ं .एनयुआर-२०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय मुंबई ४०००३२ दनांक 
१८/०२/२०१४ नुसार सदर संचलनतूट महानगरपािलके या मु यलेखाप र क यांनी लेखाप र ण 
क न माणीत करणे बंधनकारक राह ल असे प  केले आहे. यानुसार मा.मु यलेखाप र क यांनी 
ं .मुलेप/१६/२०१७ द.११/०४/२०१७ अ वये लेखाप र ण अहवाल सादर केलेला आहे. 

सह यव थाप कय संचालक यांचेकड ल पीएमपीएमएल/मुले वअ/७८३४ द.२१/०३/२०१७ नुसार 
उव रत र. .५,७२,२१,७४९/- िनधी िमळणेकर ता मागणी केली आहे. एकुण संचलनतुट  पैक  ४०% 

माणे र. .६०,७२,२१,७४९/- पैक  संचलनतूट  पोट  र. .५५ कोट  पीएमपीएमएल यांना अदा 
करणेत आले असुन उवर त संचलनतूट र. .५,७२,२१,७४९/- अदा करावयाचे आहेत. सन २०१५-१६ 
म ये देय होणार  संचलनतुट समायोजन कर या या अट स अधीन राहून उवर त संचलनतूट 
र. .५,७२,२१,७४९/(अ र  र. .पाच कोट  बहा र लाख एक वस हजार सातशे एकोणप नास फ ) 

अदा करणेस व सदरचा खच लेखा वभागाकड ल सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील 

“पीएमपीएमएल िनधी” या लेखािशषातुन खच  टाक यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- पीएमपीएमएलचे मु य यव थापक य संचालक स मा.तुकाराम मुंढे यांचे थायी सिमतीकडून 

आभार माननू अिभनंदन कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवडसाठ  पाच एसी बस द या 
आहेत. वेगवेग या भागांत जा यासाठ  ४० फे-या द या आहेत. उ ापासून म हलांसाठ  
िनगड  ते का ज बस देणार आहेत. पाईन रोड येथे य  येऊन पाहणी क न आढावा 
घेतला. उ ापासून पाईन रोड येथे बस सु  होते आहे. अंतगत बससेवेसाठ  ८० िमनी बस 
देणार आहेत. यातून नागर कांचा  सुटलेला आहे. यामुळे पीएमपीएमएलचे 
मु य यव थापक य संचालक स मा.तुकाराम मुंढे यांचे अिभनंदनासह वषय .१ व २ मंजूर 
करणेत येत आहेत.  

---------- 
ठराव मांक – ६१३      वषय मांक – २ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/४८/१७ द.१९/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

सन२०१६-१७ या शै णक वषात व ालयांची शै णक सहल आयो जत केलेनुसार साय स 
पाक व पीएमपीएमएल यांना मा. थायी सिमतीचे मा यतेने बील अदा करणे आव यक  अस याने 
मा यिमक िश ण वभागाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात  व वध उप म या लेखािशषावर 
र. .६,५०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली असुन सदरची र कम .१६,५२,९८८/-(अ र   
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र कम .सोळा लाख बाव न हजार नऊशे अ याऐंशी फ ) या लेखािशषातुन खच  टाकुन अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६१४      वषय मांक – ३ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – उदयान/वृ संवधन 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२०१/२०१७ द.३०/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .2/2017-18 वृ रोपणासाठ  मोठ  रोपे 
पुर वणे व लागवड क न 1 वष देखभाल करणेकामी मे. यू गाडन गु स फाम अ ड नसर  िन वदा 
र कम पये 81,56,850/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख छप न हजार आठशे प नास  फ ) या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा (-6.10 ट के ने कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा 
वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी 1 वष कालावधीसाठ  

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

---------- 
ठराव मांक – ६१५      वषय मांक – ४ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं०८/का व/३९१/२०१७ द.२८/६/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ानात व मैदानात ओपन जमचे सा ह य खरेद कामी 
िन वदा नोट स ं .३५/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार १) मे. सुिमत पोटस अँड फटनेस 
इ युपमट यांचे बाब ं  १,२,४,५,६,८ व ९ एकुण ७ बाबीक रता  एकुण र. .११,०७,०००/- २) 
मे.बाबा ले वड ा.िल.यांचे बाब ं  3,7, व 10 क रता एकुण ३ बाबींसाठ  एकुण र. .३,७७,१६०/- 
असे एकुण र. .१४,८४,१६०/- (अ र  र. .चौदा लाख चौ-याऐंशी हजार एकशे साठ फ ) चे खचास 
व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच वषयप ात ता वत केले या 
उ ानांपैक  १) मोरया गोसावी डांगण,िचंचवड, २) मु ाई उ ान यमुनानगर, ३) कै.मधुकरराव 
पवळे शाळा .२/१, िनगड  या ठकाणी ओपन जमचे सा ह य खरेद  क न बस वणेस मा यता 
देणेत येत आहे. याच माणे दुगा देवी टेकड  उ ान िनगड , हेगडेवार मैदान, मासुळकर कॉलनी, 
पंपर  व कै.अ णासाहेब मगर टे डयम मैदान, नेह नगर याऐवजी खालील ठकाणी ओपन जमचे 
सा ह य खरेद  क न बस वणेस मा यता देणेत येत आहे.  

१) सीतांगण उ ान, कासारवाड , 
२) आई उ ान, दापोड , 
३) नाना-नानी पाक, इं ायणी नगर.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६१६      वषय मांक – ५ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सचूक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभा/ं१/का व/१२०/२०१७ द.२०/०६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा दवाखाने/ णालयांसाठ  आव यक असणा-या औषधे/सा ह यासाठ  करणेत आले या 
र. .११ कोट या तरतुद मधुन िन वदा .२/२०१६-१८ या मा य लघु म दरानुसार र. .१० कोट चे 
औषधे/सा ह य खरेद  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६१७      वषय मांक – ६ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५९०/२०१७ द.०१/०७/२०१७ 
वषय – म.न.पा.चे ान योती सा व ीबाई फुले उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत... 

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

---------- 
िनणय- १) एका ठेकेदाराला कती उ ानांचे काम दे यात यावे, याबाबत शासनाने धोरण िन त 

केले आहे, या माणे यो य काम होत नाह . हणून यावर यो य कारे अंमलबजावणी 
कर यात आली पाह जे.  
२) मा.अित.आयु  यांचे अख यार त हा वभाग अस याने यांनी सदर वषयांचा स व तर 
अ यास करणे अपे त आहे. िन त केले या धोरणा माणे काम होते का नाह  हे पा हले 
पाह जे. सव उ ानांना भेट  देऊन नेमक  प र थती काय आहे याची पाहणी करावी.    
३) कामगार क याण अिधकार  यांनी उ ान वभागातील ठेकेदारांकड ल कामगारांचा 
पी.एफ./ई.एस.आय वेळेवर भरला जातो आहे का नाह  याची तपासणी करावी आ ण 
संबंिधत वभागाला कळवावे.  
४)  पी.एफ./ई.एस.आय भरला जात नस याचे आढळ यास मु यलेखापाल यांनी यांचे 
बील कट करावे/अदा क  नये.  
५) स मा.सद यांनी मांडले या त ार नुसार, तावरे कं शन या ठेकेदाराने या य ला 
िन वदा भ  नये हणून धमकावले होते, या संबंिधत य ला बोलवून यावे.  

---------- 
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ठराव मांक – ६१८      वषय मांक – ७ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा य/िश/७/का व/१३१/२०१७ द.१/७/२०१७ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मा यिमक िश ण वभागामाफत सन २०१५-१६ या 
शै णक वषापासून १) पीनगर २) थेरगांव ३) खराळवाड  ४) लांडेवाड  ५) नेह नगर         
६) फुगेवाड /दापोड  इ याद  मा यिमक वदयालयाम ये उद ूमा यमाचे इय-ता ९ वी चे वग सु  
क न नैसिगक वाढ या त वानुसार सन २०१६-२०१७ या शै णक वषापासून इय-ता १० वी चे वग 
सु  कर यात आलेले आहेत. सदर सहा उदू  मा यम वदयालयासाठ  घडयाळ  तािसका बेसीसवर उद ू
िश कांची नेमणूक क न यांना शासन िनणयानुसार मानधन अदा करणेस मा.अित र  आयु  
सो. यांनी मा यता देलेली आहे. यानुसार वर ल नमूद केले या सहा उदू  मा यम वदयालयाक रता 
सन २०१७-२०१८ या शै णक वषासाठ  घडयाळ तािसका बेसीसवर ता पुर या व पात १२ उदू  
िश कांची  नेमणूक कर यात आलेली आहे.   तथा प, सन २०१७-२०१८ या शै णक वषाक रता 
नेमले या १२ उदू  िश कांना शासनिनणय नुसार घडयाळ  ती तास र. .५४/- या माणे मानधन 
अदा करणे आव यक आहे. याक रता मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन २०१७-२०१८ चे 
अंदाजप काम ये अ थायी आ थापना या लेखािशषावर र. .३०,००,०००/-  इतक  तरतुद कर यात 
आलेली आहे. सदर १२ उदू  मा यम िश कां या मानधनापोट  येणा-या अंदाजे खचास कंवा येणा-या 

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

---------- 
िनणय- १) ाथिमक व मा यिमक शाळा कती आहेत, शाळांम ये कती मु या यापक कमी आहेत,  

कती िश क कमी आहेत, कुठ या शाळेची पटसं या घटली आहे, कुठ या शाळेची 
पटसं या वाढली आहे, याचा अहवाल तयार क न सादर करावा. 
२) शाळांम ये कोणकोण या सु वधांची वानवा आहे, गर बांची/झोपडप ट तील मुले फरशीवर 
बसली आहेत, याबाबत वतमानप ांम ये फोटोसह बात या छापून आ या आहेत. 
मा.अित.आयु  यांचे अख या रत हा वभाग अस याने आपण पुढ ल पूण आठवडा 
महापािलके या शाळांना भेट  देऊन य  मा हती घेणे अपे त आहे. भेट दे यापूव  
संबंिधत नगरसेवकाला कळवावे. शाळेत पाणी, व छता, सुर ा इ. या काह  असु वधा 
आहेत, याबाबत या भागातील नगरसेवकांना बरोबर घेऊन शाळेत भेट ावी.  

पुढ ल थायी सिमती सभेत अहवाल सभापटलावर ठेव यात यावा.        
 ---------- 
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ठराव मांक – ६१९      वषय मांक – ८ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें जावक .लेखा/१/का व/१६४४/२०१७ द.०३/०७/२०१७ 
वषय - मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे सन  

२०१५-१६ चे वा षक ले यानंा मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६२०      वषय मांक – ९ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/२४७/२०१७ द.४/७/२०१७ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .२२/२०१६-१७  मधील अ. .१ अ वये 
मनपा मु य शासक य इमारतीमधील दुर वनी यं णा नुतणीकरण करणेकामी मे.पासन 
टे नोलॉ जस िन.र. .१३,९१,६८५/- (अ र  र. .तेरा लाख ऐ या नव हजार  सहाशे पंचाऐंशी फ ) 
दर ५.००% कमी, या  ठेकेदाराबरोबर करारनामा  क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६२१      वषय मांक – १० 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/३/का व/१३४/२०१७ द.३/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 महानगरपािलके या नागर  सु वधा क ांमाफत घरमालक-भाडेक  ॅक ंग िस ट म ारे सेवा 
उपल ध के यास नाग रकांना ती अज र कम .२०/- व ऑनलाईन सेवा उपल ध क न घेत यास 
र कम .१०/- शु क आकारले जाते.  महानगरपािलकेकडे जमा होणारे ऑनलाईन शु क र कम 
.१०/- पैक   महानगरपािलकेस र कम .५/- ऑनलाईन प दतीने जमा क न उव रत र कम 
.५/- संगणक णाली वकसीत करणार  एज सी मे. ॉ बट  सॉ ट. यांना अदा करणेकामी आदेश 
.मातं व/३/का व/९८/२०१६ द.३/५/२०१६ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार 

मे. ॉ बट  सॉ ट यांना ऑनलाईन ा  झाले या ती अजाक रता र कम .५/- माणे र कम 
अदा करणेकामी तसेच सदरची र कम महानगरपािलका फंडाम ये जमा होत अस याने वेळोवेळ  
जमा होणार  र कम मा हती व तं ान वभागा या ई-ग हन स या लेखािशषातून अदा  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
---------- 
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ठराव मांक – ६२२      वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – अ नशामक 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ न/०२/का व/१०२/२०१७ द.०१/०७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

४० या   ए सटनल सब ऑ फसर कोस पा य म दनांक ३/७/२०१७ ते  दनांक 
२२/१२/२०१७ कर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  अ नशामक वभागातील फायरमन कमचा-
यांची रा ीय अ नशमन सेवा महा व ालय, नागपुर यांचे कड ल .एफ.सी/७२-४/१७ (ए) 
द.९/०६/१७ चे प ा वये, अहमदाबाद येथे होणा-या िश णाकर ता कमचा-यांची िनवड झा याचे 
कळ वले आहे. यानुसार िश णकर ता येणारा खच र. .३,३५,१००/-(अ र  र. . तीन लाख 
प तीस हजार शंभर फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६२३      वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – ड े य कायालय, व ुत 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड े/ व/६१९/२०१७ द.१६/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

भाग .४३ पंपर  येथील जजामाता णालय या इमारतीस उ चदाब वीज पुरवठा 
करणेकामी महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यास सुर ा अनामत र कम पोट  र. . 
४६,१०,९१०/- (अ र  र. .सेहेचाळ स लाख दहा हजार नऊशे दहा फ ) अदा करणेस व       
होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६२४      वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/५ड/का व/१००/१७ द.३/७/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/१२/२०१६-१७ अ वये काळेवाड  वजयनगर 
म ये र यात थम लॉ ट प टे मारणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर 

िन.र. .२,८०,११२/- (अ र  र. .दोन लाख ऐंशी हजार एकशे बारा फ ) पे ा २५.२५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२,०९,३८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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िनणय – र यात पीड ेकर इ. ठकाणी प टे मारताना कामाचा दजा राख यात यावा. 

---------- 
ठराव मांक – ६२५      वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/७४/१७ द.५/७/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५९/०५/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 

िचंचवडगाव येथील  व ताद गावडे जलतरण तलावाची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. मह  
एम. भालेराव िन.र. .१४,००,५१३/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे तेरा पये फ ) पे ा १८.८८% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,९२,९०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६२६      वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/१५०/२०१७ द.५/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .24/06-2016/2017 संत तुकारामनगर 
े ागृहातील वायुिशतक वातानुकुल यं णेचे नुतिनकरण करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन 

र. .1,12,48,953/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख आ ठेचाळ स हजार नऊशे ेप न फ ) पे ा 
6.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६२७      वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

सदंभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा य/िश/१/का व/६२४/२०१७ द.५/७/२०१७ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागा या वतीने मनपा प रसरात 
१८ मा यिमक व ालये कायरत आहेत. या व ालयांमधनू सन २०१७-१८ या शै णक वषात ८६०७ 
व ाथ   िश ण घेत आहेत. मा यिमक व ालयाचा इय ा १० वी चा सरासर  िनकाल, व ा याना 
दे यात आलेली ब से व नैसग क वाढ त वानुसार व ाथ  व तुकड  सं येत वाढ होत असते. स या 
व ाथ   व तुकड  सं येनसुार काह  वषयांचे िश क तसेच सेवािनवृ ी, वे छािनवृ ी, व रजा इ.  
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कारणा तव िश क कमी पडत आहेत. या तव आव यक ते वषयािनहाय िनयमानुसार िश क 
नेमणुका करणेस कालावधी लागणार आहे. तथापी मु या यापक यांनी वेळेवेळ  केले या िश क 
मागणी तव मनपा मा यिमक व ालयातील इय ा ८ वी ते १० वी चे व ा याचे शै णक नुकसान 
होऊ नये हणून शासन िनणय .एस.एस.एन-२१०३(११३/०३)/मािश-२ दनांक २७ नो हबर २००६ 
नुसार ता पुर या कालावधीसाठ  घडयाळ  तािसका मानधनावर २८  िश कांची नेमणूक करणे 
आव यक आहे. याकर ता जा हरात देऊन उमेदवारांचे अज माग वणेकामी कालावधी कमी अस याने 
सन २०१६-१७ म ये जे िश क घडयाळ  तािसका मानधनावर घे यात आले होते याच िश कांना 
शै णक वष २०१७-१८ साठ  पुन  घडयाळ  तािसका मानधनावर नेमणूक करणेस व यांना 
मानधन अदा कर यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय- १) संबंिधत वभागाने त ा तयार करावा. यात शाळेचे नाव, ५वी ते १०वी व ाथ  सं या  
कती, कती िश क कमी आहेत ती सं या, एक िश क कती वगावर िशकवतो आ ण 
कुठले-कुठले तास िशकवतो, या यित र  िश कांना अ य कामकाज काय दले जाते ह  
सव मा हती तयार क न पुढ ल थायी सिमतीपुढे सादर करावी.  
२) मा.अित.आयु  यांनी शाळांना भेट  द यानंतर तािसका त वावर कंवा मानधनावर 
कती िश कांची िनयु  करणे आव यक आहे याची मा हती थायी सिमतीस सादर करावी.  

---------- 
ठराव मांक – ६२८      वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/८५२/२०१७ द.५/७/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे मोरवाड  आयट आय कड ल एमएससीआयट  क ाकर ता आव यक संगणक माईक 
हेडफोन वेबकॅम सा ह य खरेद कामी बाब .०१ (C-170 webcam,Logitech  Make) खरेद कामी 
ऑनलाईन कोटेशन नो. .०९/२०१७ -१८ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न 
िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. यानुसार िसलबंद िलफा यात तीन 
 दरप के ा  झाली आहेत ा  दर प काम ये मे.गणेश कॉ पुटर स ह सेस,पुणे यांचे 
आव यक वेबकॅम सा ह य बाब .१ (एकूण १२५ नग) सा ह याचे र. .१,३७,५०० /-  लघु म दर ा  
झाले आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा २.६५% ने कमी आहे. मे.गणेश कॉ पुटर 
स ह सेस यांचे आव यक संगणक माईक हेडफोन वेबकॅम सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण 
र. .१,३७,५००/- दर वीकृत क न करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------------ 
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ठराव मांक – ६२९      वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – म यवत  औषध भांडार  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभा/ं१/का व/१२५/२०१७ द.०६/०७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा णालये/दवाखाना क रता वाईन लूसाठ  आव यक औषधे, लस व इतर 

साधनसामु ीचा पुरवठा शासनाकडून होत असतो.  सदरचा पुरवठा स या कमी माणात होत असून  

स या वाईन लू णसं येत वाढ होत आहे यामुळे  गरोदर माता, गंभीर आजार  ण, 

णालयात काम करणारे कमचार , लहान मुले यांसाठ  लसीची अ यंत आव यकता असलेने, 

तातड ची बाब हणुन व म यवत  औषध भांडारात साठा िनरंक असलेने मे.फामािसआ, िलंक, पुणे 
यांचेकडुन खरेद  केले या २००० लस खरेद चे बल र. . ५१७४८०/- यांना अदा करणेस व सन 

२०१७-२०१८ म ये आव यकतेनुसार वाईन लू लस शासन दर र. .२५८.४७५ नुसार 

मे.फामािसआ, िलंक, पुणे व ी वनायक फामा यांचेकडुन खरेद  करणेस व याकामी येणारे य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

िनणय- वाईन लूबाबत जनजागृती करणेकर ता काय उपाययोजना करा यात याबाबत आरो य  
वभागाकडून बैठक घे यात यावी. मा.महापौर साहेब यांनाह  अवगत कर यात यावे. शहरात 
वाईन लू संदभात वेगवेग या भागांत जा हरातींचे बोड लावावेत. जनसंपक वभागाने या 
वषयाचे ले स छापून घेऊन ते आकाशिच ह व परवाना वभागाकडे लाव यासाठ  ावेत. 
मा.महापौर व मा.आयु  यां या नावाने संपूण शहरभर असे कटआऊटस/बोड लाव यात 
यावेत. या वषयास आव यक अस यास थेट प तीने मा यता घे यात यावी. 

---------- 
ठराव मांक – ६३०      वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१९२/१७ द.६/७/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन वदा . 4/152/2016-17 अ वये  सांगवी/ दापोड  
मैलाशु द करण क ातगत भाग .६० येथे इनलेट चबर ते सांगवी/दापोड  पंप हाऊसपयत 
मलिनःसारण निलका टाकणेकामी   M/s.RAHUL CONSTRUCTION  िन.र. .37,49,416/- (अ र  
र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे सोळा फ ) पे ा 7.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३६,४१,६२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 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 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६३१    वषय मांक – २० 
दनांक – १२/०७/२०१७   वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.वै क य अिध क यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२७८/२०१७ द.४/७/२०१७ 

 मा.वै क य अिध क यांनी िशफारस केले माणे –  
 यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  वभागासाठ  आव यक मनमन कंपनीचा 
मोटार सेट ०१ नग संबंिधत उ पा दत कंपनी मे.मनमन मॅ युफॅ चर ंग कंपनी ा.िल., पुणे यांनी 
बायबॅक क न पुरवठा करणेकामी सादर केलेले दरप क एकूण र. .१९,७७५/- (सव करांस हत) 
वकृत करणॆत आलेले असुन यानुसार यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला असुन  ओट  

वभागासाठ  आव यक मनमन कंपनीचा मोटार सेट ०१ नग संबंिधत उ पा दत कंपनी मे.मनमन 
मॅ युफॅ चर ंग कंपनी ा.िल., पुणे यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थॆट प दतीने 
बायबॅक क न  यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .१९,७७५/- (सव करांस हत) नुसार खरेद  
करणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलॆला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ६३२      वषय मांक – २१ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – अ े ीय व ुत कायालय 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/ व/१/का व/१८६/२०१७ द.०४/०७/२०१७ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 सालाबाद माणे राजष  छ पती शाहु महाराज जयंती महो सव या वष  साजरा करणेत आला. 
या काय माचे ठकाणी व वध सां कृितक काय माचे द.२५ व २६ जून२०१७ रोजी आयोजन 
करणेत आलेले होते. या कामासाठ  व ुत विन ेपण यव था करणेकामी मा.आयु सो यांचेक डल 
प ा वये .माजस/ं३/का व/३४७/२०१७ दनांक २०/०६/२०१७ अ वये अ े य कायालय व ुत 
या वभागाकडे कळ वणेत आलेले होते. सदरचे काम तात डचे अस याने मा.आयु  यांचेक डल 
दनांक २३/०६/२०१७ चे मंजुर तावानुसार मे. वजय इले क स अँड जनरेटस यांचेक डल या 
वभागातील िन.नो. .१/२१-२०१६-१७ वकृत िन वदा दर -०.९९% या चालु कामा या दरानुसार यांचे 
कडुन काम क न घेणेत आलेले आहे. सदर एज सीने केले या कामाचे बील र. .२,२८,९४८/- 
(अ र  र. .दोन लाख आ ठा वस हजार नऊशे आ ठेचाळ स फ ) सादर केलेले असुन यांना अदा 
करणे आव यक आहे. तर  मे. वजय इले क स अँड जनरेटस याचे क डल चालु िन वदा 
िन.नो. .1/21-2016-17 नुसार िन वदा दर -0.99% कमी दरानुसार उपरो  वषयांक त कामास िन वदा 
न माग वता तसेच करारनामा क न, थेट प दतीने र. .२,२८,९४८/- (0.99% कमी हणजे 
र. .२,२६७/-वजा जाता र. .२,२६,६८१/- (अ र  र. .दोन लाख स वीस हजार सहाशे ए याऐंशी 
फ ) झाले या कामा या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६३३      वषय मांक – २२ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/३१२/२०१७ द.०७/०७/२०१७ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव वभागाचे संगणक करण करणेत आलेले असुन 

मनपाकड ल उपल ध १० नग स हर पैक  तीन नग स हरची मता वाढ वणेकामी ६ नग 

Virtualization Licence खरेद  व याचे एक वष देखभाल दु ती करणेकामी मा.मुलेप व 
मा.अित.आयु  सो. यांचे मा यतेने िन वदा मांक १३/२०१६-२०१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन दरप क माग व यात आले आहे. यामधील लघु म िन वदाकार मे. टेक ९ स ह सेस, 

िचंचवड यांचे कडुन ६ नग Virtualization Licence खरेद  व याचे १ वष देखभाल दु ती करणेकामी 
येणा-या एकुण र. . १८,२१,४५६/- (अ र  र. .अठरा लाख एकवीस हजार चारशे छ प न फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ६३४      वषय मांक – २३ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१५०/२०१७  
द.६/७/२०१७ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .८३ अ वये 

भाग .४५ येथील गणेशनगर व संजयगांधीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांचे 
देखभाल व करकोळ दु ती कऱणेकामी मे.सायली वजय पायगुडे िन.र. .१८,६७,३६७/- (अ र  
र. .अठरा लाख सडुस  हजार तीनशे सडुस  फ )  पे ा २०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .१४,९३,८९४/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६३५      वषय मांक – २४ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१५१/२०१७  

द.६/७/२०१७ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .९२ अ वये 
भाग .४३ येथील सुभाषनगर,आंबेडकर कॉलनी,व िमलींदनगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक  
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कामांचे देखभाल व करकोळ दु ती कऱणेकामी मे.सायली वजय पायगुडे िन.र. .१८,६७,३६७/-
(अ र  र. .अठरा लाख सडूस  हजार तीनशे सडुस  फ )  पे ा २०% कमी या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मजंरु दराने र. .१४,९३,८९४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६३६      वषय मांक – २५ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४२/२०१७  

द.३/७/२०१७ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .२२ 
अ वये भाग .६१ मधील जयिभमनगर झोपडप ट तील उव रत प रसरातील अंतगत ग लीबोळाचे 
कॉ ट करण करणे-पे हंग लॉक बस वणे,गटस ओपन करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
कऱणेकामी मे.प मीनी कं शन िन.र. .९,३३,७०५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे पाच फ ) पे ा २२.५३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,२३,३४१/-पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६३७      वषय मांक – २६ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४४/२०१७  
द.४/७/२०१७ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .१६ अ वये 

मोशी संजय गांधी नगर झोपडप ट म ये गटार दु ती अंतगत ग लीबोळाचे कॉ ट करण-पे हंग 
लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.उप  कं शन िन.र. .९,३३,६२५/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे पंचवीस फ )  पे ा २४.२०% कमी या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मजंुर दराने र. .७,०७,६८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६३८      वषय मांक – २७ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४६/२०१७  

द.५/७/२०१७ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .१५ 
अ वये भाग .६२ मधील झोपडप ट म ये अंतगत ग ली बोळांचे कॉ ट करण-पे हंग लॉक 
बस वणे,बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.िस द क  लबींग अँ ड 
ेनेज िस ह ल कॉ टर (िन.र. .९,३३,६२५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे पंचवीस 
फ )  पे ा २०.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .७,४६,८०७/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६३९      वषय मांक – २८ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४५/२०१७  

द.४/७/२०१७ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .०९ 
अ वये भाग .६४ मधील झोपडप ट म ये अंतगत ग ली बोळांचे कॉ ट करण-पे हंग लॉक 
बस वणे,बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषांिगक कामे कऱणेकामी मे.िस द क  लबींग अँ ड 
ेनेज िस ह ल कॉ टर िन.र. .९,३३,६२५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे पंचवीस 
फ )  पे ा २०.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .७,४६,८०७/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६४०      वषय मांक – २९ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४३/२०१७  

द.४/७/२०१७ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. . ३ 

अ वये भाग .६२ मधील िलंबोरेव ती झोपडप ट तील अंतगत ग लीबोळाचे कॉ ट करण करणे-  
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पे हंग लॉक बस वणे,गटस ओपन करणे व इतर थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.कपील 
कं शन िन.र. .९,३३,६२५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे पंचवीस फ )  पे ा 
२१.२१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,३५,६०३/- पयत काम क न घेणेस 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६४१      वषय मांक – ३० 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४७/२०१७  
द.५/७/२०१७ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .०२ अ वये 

महा मा फुलेनगर झोपडप ट म ये अंतगत र याचे कॉ ट करण कऱणे व पे हंग लॉक बस वणे 
व इतर थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.कपील कं शन िन.र. .९,३३,६२५/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे पंचवीस फ )  पे ा ११% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .८,३०,९२६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –६४२      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४८/२०१७  

द.५/७/२०१७ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .१ अ वये 
भाग .३७ मधील झोपडप ट म ये अंतगत ग ली बोळांचे कॉ ट करण-पे हंग लॉक 

बस वणे,बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषांिगक कामे कऱणेकामी मे. दा ए टर ायजेस 
िन.र. .९,३३,६२५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे पंचवीस फ )  पे ा २२.०२% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,२८,०४१/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६४३      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४१/२०१७  

द.३/७/२०१७ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .२४ 
अ वये १८ कवळे येथील एम.बी.कँ प झोपडप ट  येथे थाप य वषयक कामांची करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ड.एस.कुलकण  िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
तेहतीस हजार चारशे चौ-या नव फ )  पे ा १०.४८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२०,८८,९४४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६४४      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१३६/२०१७  
द.२०/५/२०१७ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . ६७ 

अ वये भाग .४ मोरेव ती-िभमश नगर येथे झोपडप ट म ये शौचालय दु ती व इतर 
थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.भालेराव कं शन िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ 

लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .८,३९,९८७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.   

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

ठराव मांक – ६४५      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४९/२०१७  

द.०५/०७/२०१७ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .१६ अ वये 
भाग .४३ येथील महा मा गांधीनगर,इं दरानगर व आदशनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक  
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कामाचे देखभाल व करकोळ दु ती कऱणेकामी मे.एम.बी.कं शन िन.र.  १८,६७,३७५/- 
(अ र  र. .अठरा लाख सदसू  हजार तीनशे पं याह र फ ) पे ा १७.११% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .१५,४७,८६७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –६४६      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५८८/२०१७ द.०७/०७/२०१७ 

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – ६४७      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- १) मा.अित र  आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/३५९/२०१७ द.०३/०६/२०१७ 

२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २२  
   दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 
मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मे.वरदाियनी ए टर ायजेस िचंचवड पुणे १९ यांना, कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी 

शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाचे ई-िन वदा 
नोट स .१/२०१३-२०१४ प ह या वषाचे मंजूर दरानुसार हणजेच दरमहा र. .९७,०२०/- या दराने, 
संभाजीनगर जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क 
देखभाल दु ती कामकाज, द.८/४/२०१७ पासून  ई िन वदा नोट स या होईपयत, करारनामा 
क न, कामकाज आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

िनणय – द.३१/०७/२०१७ पयत मुदतवाढ देऊन वषय मंजूर करणेत येत आहे.  
---------- 
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ठराव मांक – ६४८      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- १) मा.अित र  आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/३५८/२०१७ द.०३/०६/२०१७ 
२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २३  
   दनांक २३/०६/२०१७ नुसार,  
मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मे.सुिमत पोटस अँड फटनेस इ वपमट िचंचवड पुणे १९ यांना, कासारवाड  जलतरण 

तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती 
कामकाजाचे ई-िन वदा नोट स .१/२०१३-२०१४ मंजूर दरानुसार हणजेच दरमहा र. .९७,०२०/- 
या दराने, पंपर  वाघेरे जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल व 
यां क देखभाल दु ती कामकाज, द.१०/४/२०१७ पासून  ई िन वदा नोट स या होईपयत, 
करारनामा क न, कामकाज आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

िनणय – द.३१/०७/२०१७ पयत मुदतवाढ देऊन वषय मंजूर करणेत येत आहे.  
---------- 

ठराव मांक – ६४९      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:-१) मा.अित र  आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/३६०/२०१७ द.०३/०६/२०१७ 
     २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २४  
       दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 

मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
     म.न.पा. या नेह नगर, िचंचवड, कासारवाड ,यमुनानगर,िनगड ,सांगवी,मा.आयु  िनवास, 

पंपळेगुरव एकूण ८ जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व 
यां क देखभाल दु ती कामकाजाची मुदत संप याने, स या उ हाळ  िसझन अस याने, ई िन वदा 
नोट स कायवाह  चाल ू अस याने, तावातील त यात नमूद केले माणे, स याचे चालू दराने, 
तलावाचे नावापुढे रकाना .७ म ये नमूद केलेचे तारखेपासून द.३१/०८/२०१७ पयत यापूव  
केले या करार ना यातील अट  व शत नुसार, सदर कामकाजास मुदत वाढवून देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

िनणय – द.३१/०७/२०१७ पयत मुदतवाढ देऊन वषय मंजूर करणेत येत आहे.  
------------- 

 
 
 



 21 
 
ठराव मांक – ६५०      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १२/०७/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.राज  गावडे यांचा ताव  

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २५  
   दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 
मनपाची सुदशननगर म हला हे थ लब सुदशननगर िचंचवड पुणे ४११ ०३३ ह  

यायामशाळा ीधरनगर युवा ित ान, ीधरनगर, िचंचवड पुणे ४११ ०३३ ह  सं था ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास घे यास 
इ छुक आहे. तर  मनपाची सुदशननगर म हला हे थ लब सुदशननगर िचंचवड पुणे ४११०३३ ह  
यायामशाळा ीधरनगर युवा ित ान, ीधरनगर, िचंचवड  पुणे ४११०३३ या सं थेस ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६५१      वषय मांक – ४० 
दनांक – १२/०७/२०१७       
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- १) मा.राज  गावडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  
 २) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २६  

    दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या मा यतेने 
व नव गती िम मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११ ०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जूलै 
२०१७ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मिनषा 
भोईर वरंगुळा क , ेमलोक पाक, िचंचवड, पुणे ४११ ०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम 
पधा २०१७-१८ (पु ष गट, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस व याकामी 
तावात नमुद माणे येणा-या अंदाजे र. .३,८२,९६०/- (अ र  र. .तीन लाख, याऐंशी हजार, 

नऊशे साठ फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेस, 
सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत 
वषयक खच र. .२०,०००/- हा संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेत 
येईल व उव रत र. .३,१२,९६०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल.  तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनस, 
िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता चहा व अ पोपहार, इ.िन वदा प दतीने 
अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६५२      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १२/०७/२०१७       
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राज  गावडे यांचा ताव -  

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २७  
   दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने तसेच पंपर  िचंचवड शर रसौ व संघटना यां या 

मा यतेने भाग .२७ ीनगर, रहाटणी येथे महापौर चषक रा य तर शर रसौ व पधा २०१७ 
आयो जत करणेस व सदर पधचे िनयोजन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६५३      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १२/०७/२०१७       
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राजू बनसोडे यांचा ताव -  

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २८  
   दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या शै णक वषामधील पुणे ज हा डा 

प रषद व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या संयु  व माने आयो जत शालेय कब ड  पधाचे 
आयोजन वयोगट १४, १७ व १९ (मुले/मुली) महेशदादा पोटस ्  फाऊंडेशन लांडगे आळ  भोसर  येथे 
आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६५४      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १२/०७/२०१७       
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- १) मा.राज  गावडे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव -  

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २९  
   दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 
मनपाची व ताद मुरलीधर माचु े यायामशाळा, तालेरानगर, िचंचवड पुणे ४११०३३ ह  

यायामशाळा भ श  ित ान, िचंचवडगाव, पुणे ४११०३३ ह  सं था ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास घे यास इ छुक आहे. 
तर  मनपाची व ताद मुरलीधर माचु े यायामशाळा, तालेरानगर, िचंचवड पुणे ४११०३३ ह  
यायामशाळा भ श  ित ान, िचंचवडगाव, पुणे ४११०३३ या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –६५५      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १२/०७/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- १) मा.राज  गावडे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव -  
२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३०  
   दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 
मनपाची राजमाता जजाऊ यायामशाळा, काकडेपाक, िचंचवडगाव, पुणे ४११०३३ ह  

यायामशाळा काकडेपाक िम मंडळ, िचंचवडगाव, पुणे ४११०३३ ह  सं था ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास घे यास इ छुक आहे. 
तर  मनपाची राजमाता जजाऊ यायामशाळा, काकडेपाक, िचंचवड पुणे ४११०३३ ह  यायामशाळा 
काकडेपाक िम मंडळ, िचंचवडगाव, पुणे ४११०३३ या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –६५६      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १२/०७/२०१७       
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव -  
 २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३१  

    दनांक २३/०६/२०१७ नुसार, 
 मनपाची बाबाजी पांडू भांडे यायाम शाळेक रता माती, खा , तेल, दह ,  िलंबू इ. खा  
मनपाकडून खरेद  क न देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 

 
ठराव मांक –६५७      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १२/०७/२०१७       
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.हषल ढोरे,मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड शहरातील या नागर कांनी वनापरवाना, अनिधकृत बांधकामे केलेली आहेत. 
यांना मुळ िमळकत करासह शा तीकर लागू करणेत आला आहे. यापुव  या नागर कांना 

शा तीकर भरणे श य होत न हते असे नागर क शा तीकर न भरता चालु मुळ िमळकत कर व 
याची थकबाक  भरत होते. आता सव संबंिधत नागर कांना शा ती कर भरणे बंधनकारक केले 

आहे.  
 तथा प, आज देखील शहरातील नागर कांना थक त शा तीकरासह मुळ चालु िमळकतकर व 
याची थकबाक  भरणे श य होणार नस याने नागर कांनी शा तीकर थकबाक  ठेवून मुळ चालु  
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िमळकत कर व िमळकत कराची थकबाक  भरणेची मुभा नागर कांना देणेस व या माणे कायवाह  
करणेचे आदेश करसंकलन वभागाने िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –६५८      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १२/०७/२०१७       
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.अिमत गावडे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 से टर नं.२५ मधील मनपाचे कत  व ालय इमारतीचा प हला मजला वै क य 
िश णासाठ  नगररचना वभाग िन त करेल या दराने व. ी.फ करभाई पानसरे ए युकेशन 
फाऊंडेशन िनगड  या सं थेला ११ म ह या या भाडे कराराने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
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त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


