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

कायप का मांक – ५४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १४/०३/२०१८           वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक १४/०३/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 
 
 
 

१. मा.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.मोरे र महादू  भ डवे 
३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे 

५. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 
 
 

                             यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.आ ीकर- .अित र  आयु ,मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दु धेकर-सहशहरअिभयंता, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोराटे, मा.खोत, मा.झगडे-सहा यक आयु , 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शासन 
अिधकार (िश ण मंडळ),मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, 
मा.तांबे,मा.च हाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.जुंधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे, 
मा.पजुार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.पाट ल,मा.घुबे-कायकार  अिभयंता, मा.आगळे,मा.गाडेकर-
शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.झनकर-

लेखािधकार  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 १६) मा. थायी सिमती ठ. .२२८६ र  करणेबाबत - मा. वलास म डगेर ,  
मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 

वषय मांक १७) मा. थायी सिमती ठ. .२२८७ र  करणेबाबत–मा. वलास म डगेर ,  
मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 

वषय मांक १८) महापौर चषक रा ीय बॉड  ब ड ंग पधा २०१७-१८ आयो जत करणेबाबत  
– मा.न ता ल ढे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 

वषय मांक १९) वॉड .२४ (न वन भाग .२९) इं ायणीनगर से.नं.१ महारा  कॉलनी  
शेजार ल मोकळा भूखंड .३ मधेच पोह याचा तलाव बांधणेबाबत - 
मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 

वषय मांक २०) मा. थायी सिमती ठराव .२२८३ दु त करणेबाबत- मा. वलास म डगेर , 
मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 

वषय मांक २१) इ. ५ ते १० वी. या वगात िश ण घेणा-या मागासवग य व ा याना  
िश यवृ ीची र कम अदा करणेबाबत... 

वषय मांक २२) िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना घटक योजना .७ सन  २०१७-१८  
मधील प.ंिच.ंमनपा ह तील ० वषावर ल मितमंदांना सांभाळ करणा-या 
पालकास अथसहा य अदा करणेबाबत... 

-------- 
अ) दनांक ०७/०३/२०१८ रोजी दुपार  १२.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का मांक ५२) चा  

सभावृ ांत कायम करणेबाबतचा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा असे मा.सभापती 
यांनी कट केले. 

------------ 
ठराव मांक - २४१३      वषय मांक - १ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/१८४/२०१८  

द.२८/०२/२०१८ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ०९) मधील 
कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े भाववाढ कलम लाग ू अस यास, 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 रा हल या अट स अिधन राहून 
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संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४१४      वषय मांक - २ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२५२/२०१८ द.१/३/२०१८ 

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 - २४१५      वषय मांक - ३ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/६/का व/४९/२०१८ द.०३/०३/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे डा वभागांतगत व वध यायामशाळे कर ता व वध यायामशाळा सा ह य 
खरेद कामी ई िन वदा सुचना .84/2016-17 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते यामधील लघु म िन वदाकार मे.सुिमत पोटस अ ड फटणेस इ वीपमट यांचे बाब . 
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 
34,35,36,38,44 व 48 = एकुण 37 बाबींचे ा  लघु म दर एकुण र. .19,54,230/- हे 
अंदाजप क य दर र. .20,18,270/- पे ा-3.17% ने कमी अस याने व मे.काळे वर  पोटस यांचे 
बाब .40,41,43 व 47 = एकुण 04 बाबींचे ा  लघु म दर एकुण र. .1,03,050/- हे 
अंदाजप क य दर र. .1,46,120/- पे ा -29.48% ने कमी अस याने सदर माणे एकुण 41 
बाबीं सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .20,57,280/- हे अंदाजप क य दर र. .21,64,390/- पे ा 
-4.95% ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार मे.सुिमत पोटस 
अ ड फटणेस इ वीपमट व मे.काळे वर  पोटस यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून 
यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने तूतकामी केले या खचाची व 

सं वदेची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४१६      वषय मांक - ४ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – फ े य कायालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/१९४/२०१८ द.०३/०३/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 5) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४१७      वषय मांक - ५ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/लेखा/९/का व/१२७/२०१८ द.०५/०३/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ  (१ ते 
३) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स अिधन राहून संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४१८      वषय मांक - ६ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – इ े य कायालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/िन-६/का व/९३/२०१८ द.२८/०२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत  वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते21) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २४१९      वषय मांक - ७ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – इ े य कायालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/िन-६/का व/९४/२०१८ द.२८/०२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 9) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४२०      वषय मांक - ८ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/५८/२०१८ द.६/३/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे  नो हबर २०१७ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४२१      वषय मांक - ९ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/६०/२०१८ द.७/३/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये द.१२/०२/२०१८  ते  
द.१८/०२/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/६०/२०१८ द.०७/०३/२०१८ 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 - २४२२      वषय मांक - १० 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.मु यलेखाप र क याचें जावक .मुलेप/६/का व/६१/२०१८ द.७/३/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये द.१९/०२/२०१८  
ते द.२५/०२/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/६१/२०१८ द.०७/०३/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २४२३      वषय मांक - ११ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/लेखा/९/का व/१३०/२०१८ द.०६/०३/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या व ुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स अिधन राहून संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४२४      वषय मांक - १२ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/का व/१११/२०१८ द.८/३/२०१८ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभाग ई मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेभाववाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट  कालावढ म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २४२५      वषय मांक - १३ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . व.मुका/८/का व/१६०/२०१८ द.७/३/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४०) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेलघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या 
असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४२६      वषय मांक - १४ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२७६/२०१८ द.०८/०३/२०१८ 

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 मंजुरस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४२७      वषय मांक - १५ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/३/का व/१६/२०१८ द.९/३/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मे. टेक-९ स हसेस, िचंचवड या सं थेकडून सारथी हे पलाईन अंतगत एकूण १० कॉल 

ऑपरेटर िनयु  करणेकामी िन वदा नोट स .०९/२०१६-१७ चे लघु म दर र. .१,४६,७८४/- 
(अ र  र. . एक लाख शेहेचाळ स हजार सातश े चौ-याऐशंी फ ) चे मािसक खचानुसार 
द.१०/०३/२०१८ पासुन ते या कामकाजाकर ता न याने सं था नेमणूक होईपयत अथवा ३ म हने 
कालावधीसाठ  पुव चे द.०४/०१/२०१७ चे करारना यातील अट -शत नुसार मुदतवाढ देणेकामी व 

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

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

 
ठराव मांक - २४२८      वषय मांक - १६ 
दनांक – १४/०३/२०१८      
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव मांक २२८६ द.२१/०२/२०१८ वषय मांक ७४ सदर ठराव 
र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न बघता ठरावा माणे 
कायवाह  कर यात यावी.  

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

ठराव मांक - २४२९      वषय मांक - १७ 
दनांक – १४/०३/२०१८      
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव मांक २२८७ द.२१/०२/२०१८ वषय मांक ७५ सदर ठराव 
र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न बघता ठरावा माणे 
कायवाह  कर यात यावी.  

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

ठराव मांक - २४३०      वषय मांक - १८ 
दनांक – १४/०३/२०१८      
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.न ता ल ढे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने इं डअन बॉड  ब ड ंग अँड फटनेस फेडरेशन, 
महारा  बॉड  ब डस असोिसएशन यांचे मा यतेने व पंपर  िचंचवड अमे युअर बॉड  ब डंग 
असोिसएशन यांचे सहकायाने द.२३ ते २४ माच २०१८ या काळात भाग .२, रामायण मैदान, 
जाधववाड , िचखली, पुणे येथे महापौर चषक रा ीय बॉड  ब डंग पधा २०१७-१८ आयो जत 
कर याचे िन त कर यात आले आहे. इं डअन बॉड  ब ड ंग अँड फटनेस फेडरेशन यांनी 
महापौर चषक रा ीय बॉड  ब डंग पधा २०१७-१८ अनुषंगाने खालील माणे पधा खचाचे 
अंदाजप क सादर केले आहे. 
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अ. . खचाचा तपिशल अंदाज खच र. . 
 पधत सहभागी होणा-या खेळाडंूची सं या (गटिनहाय) एकूण ३७० खेळाडू  
१. टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच र. . संबंिधत भाग करणार 
२. व ुत पकर व माईक यव था खच  संबंिधत भाग करणार 
३. पंच व पदािधकार  मानधन खच 

एकुण ६५ पंच X ित दन र. .३५०/- X २ दवस = र. .४५,५००/- 
पधा १० पदािधकार  X ित दन र. .५००/- X २ दवस = र. .१०,०००/- 

५५,५००/- 

४. पधा अनुषंगाने ावयाची रोख ब स े १६,७३,०००/- 
५. पधा अनुषंगाने ावयाचे ॉफ ज खच 

१४ सेट X ३ = एकुण ४२ मेड स X ६०० = २५,२००/-  
८९ ॉफ ज = र. .१,७३,०००/-  
मृितिच ह ७५ X १००० = र. .७५,०००/- 

२,७३,२००/- 

६. वजे या खेळाडंूना ावयाची माणप े  
सहभाग माणप  = ४०० नग, मेर ट = १०० नग = एकुण ५०० नग 

१०,०००/- 

७. िनमं णप का, हँड बल छपाई खच  १०,०००/- 
८. पधा अनुषंगाने उदघाटन, पधा काळ, समारोप समारंभावेळ  पंच, 

पदािधकार  यांना चहापान व अ पोपहार खच  
२०,०००/- 

९. पंच वास भ ा (पुणे ज ाबाहेर ल पंचांसाठ  सा या एस.ट .दरानुसार) 
७५ पंच X र. .५००/- = र. .३७,५००/- 

३७,५००/- 

१०. पंच दैिनक (भोजन) भ ा  
 ७५ पंच X र. .३५०/- X २ दवस = र. .५२,५००/- 

५२,५००/- 

११. खेळाडू वास भ ा  
३७० खेळाडू X र. .५०० = १,८५,०००/- 

१,८५,०००/- 

१२. खेळाडू दैिनक (भोजन) भ ा  
 ३६० खेळाडू X र. .३५०/- X २ दवस = र. .२,५९,०००/- 

२,५९,०००/- 

१३. पधा अनुषंगाने टेशनर , डा सा ह य, झेरॉ स खच व करकोळ खच २०,०००/- 
१४. पधा अनुषंगाने पी. ह .सी. ले स, बॅनस खच १,००,०००/- 
१५. पधा अनुषंगाने हार बुके व नारळ खच  २०,०००/- 
१६. पधा अनुषंगाने संबंिधत डा संघटना यांना ावयाची पधा मा यता फ  

इं डअन बॉड  ब ड ंग अँड फटनेस फेडरेशन र. .५०,०००/- 
महारा  बॉड  ब डस असोिसएशन र. .५०,०००/- 

१,००,०००/- 

१७. प कार प रषद चहा व अ पोपहार खच ५,०००/- 
१८. फोटो ह डओ शुट ंग खच २०,०००/- 
 एकूण र. . २८,४०,७००/- 
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तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, इं डअन बॉड  ब ड ंग अँड फटनेस 
फेडरेशन, महारा  बॉड  ब डस असोिसएशन यांचे मा यतेने व पंपर  िचंचवड अमे युअर बॉड  
ब डंग असोिसएशन यांचे सहकायाने द.२३ ते २४ माच २०१८ या काळात भाग .२, 
रामायण मैदान, जाधववाड , िचखली, पुणे येथे महापौर चषक रा ीय बॉड  ब डंग पधा २०१७-
१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या वर ल माणे अंदाजे एकुण र. .२८,४०,७००/- चे 
खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व पधा अनुषंगाने थाप य वषयक खच हा 
थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच हा व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे 

लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच डा पधा अनुषंगाने होणारा डा वभागाचा खच हा डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस व वेळ अपुरा 
अस याने पधा अनुषंगाने मेड स, ॉफ ज,मानिच हे, ले स, बॅनर, िनमं ण प का, माणप  ई. 
कोटेशन नोट स िस  क न करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २४३१      वषय मांक - १९ 
दनांक – १४/०३/२०१८      
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 
 ठराव .२३९२ द.२८/२/२०१८ या मा. थायी सिमतीने ठरावा वये वॉड .२४ (न वन 
भाग .२९) इं ायणीनगर से.नं.१ महारा  कॉलनी शेजार ल मोकळा भूखंड .३ म ये 

पोह याचा तलाव बांधणे या कामाबाबत मा.महापािलका सभेचे जागा बदलाचे मा यता घेऊन 
ािधकरण से.नं.६ जवळ ल ड क सटर मधील मोकळ  जागा .१९ ािधकरणाकडून ता यात 

घेऊन तेथे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. असा ठराव मंजूर केलेला आहे. तथा प सदर 
ठराव .२३९२ द.२८/२/२०१८ म ये खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 मा.आयु  यांचेकड ल . था/िन/३इ/का व/२१५/२०१७ द.२२/६/२०१७ अ वये वॉड 
.२४ (न वन भाग .२९) इं ायणीनगर से.नं.१ महारा  कॉलनी शेजार ल मोकळा भूखंड .३ 

म ये पोह याचा तलाव बांधणे िन वदा .८१/१ २०१५-१६ िन वदा र. .८,८५,९८,९२५/- साठ  
मा.बी.के.खोसे यांना १.३५% जादा या दराने सदरचे काम देणेबाबत मा.आयु  यांनी िशफारस 
केली होती. या माणे जागा बदल न करता मूळ ठकाणी मूळ तावा माणे हणजेच 
वषयां कत ठकाणी इं ायणीनगर से.नं.१ महारा  कॉलनी शेजार ल मोकळा भुखंड .३ म येच 
पोह याचा तलाव बांधणेस मा यता देणेत येत आहे. वर ल प र थतीचा वचार करता, मा.आयु  
यांचेकड ल वषयप  . था/िन/३इ/का व/२१५/२०१७ द.२२/६/१७ नुसार वषयां कत काम 
मे.बी.के.खोसे  यांना १.३५% जादा दराने मा यता देणेत येत आहे. तसेच वर ल ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,९७,९५,०१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट नुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 - २४३२      वषय मांक - २० 
दनांक – १४/०३/२०१८      
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 
 थायी सिमती ठराव मांक २२८३ दनांक २१/०२/२०१८ वषय मांक ७१ मा.सहशहर 
अिभयंता (पा.प.ु) यांचेकड ल आदेश .पाप/ु६/का व/६९४/२०१७ दनांक ०३/११/२०१७ अ वये 
मे. वजय ह. साळंुखे यांना ३ वष कालावधीसाठ  म.न.पा. या का या याद त टाकणेबाबत आदेश 
िनगत कर यात आले आहेत. तदनंतर मा.आयु  यांनी मे. वजय ह. साळंुखे यांचा ३ वष 
कालावधी कमी क न १ वष केला आहे. मे. वजय ह. साळंुखे यांना का या याद त टाकणेबाबत 
करणेत आलेली कारवाई र  करणेस मा यता दे यात आली असली तर  याऐवजी खालील माणे 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 थायी सिमती ठराव मांक २२८३ दनांक २१/०२/२०१८ वषय मांक ७१ मा.सह शहर 
अिभयंता (पा.प.ु) यांचेकड ल आदेश . पाप/ु६/का व/६९४/२०१७ दनांक ०३/११/२०१७ अ वये 
मे. वजय ह. साळंुखे यांना ३ वष कालावधीसाठ  म.न.पा. या का या याद त टाकणेबाबत आदेश 
िनगत कर यात आले आहे. मा.सह शहर अिभयंता (पा.प.ु) मागणीनुसार मे. वजय ह. साळंुखे 
यांना ३ वष कालावधीसाठ  म.न.पा. या का या याद त टाक यास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव कायम होणेची वाट न बघता वर त ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

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

ठराव मांक - २४३३      वषय मांक - २१ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/०५/का व/३८/२०१८ द.१२/०३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल मागासवग य 
क याणकार  योजना .१ नुसार सन २०१७-१८ या आिथक वषात इ.५ वी ते ७ वी मधील पा  
व ा याना तावासोबतचे प  अ नुसार र. .४०००/- व ८ वी ते १० वी या वगात िश ण 
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घेणा-या मागासवग य पा  व ा याना तावासोबतचे प  ब नुसार र. .६०००/- या माणे 
िश यवृ ीची र कम अदा करणे तसेच अपा  अजदारांनी कागदप ांची ुट  पुतता के यानंतर पा  
ठरणा-या अजदारांस िश यवृ ी र कमेचा लाभ देणसे व या कामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४३४      वषय मांक - २२ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/५०/२०१८ द.०७/०३/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .७ अ वये 
मनपा े ातील ० वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या पालकांना व मनपा ह तील 
न दणीकृत वयंसेवी सं थेस सहामाह /वा षक अथसहा य देणे या योजनेअंतगत १४९९ पा  
लाभाथ ना हयातीचा दाखला घेवून सन २०१७-१८ कर ता प हली सहामाह  माहे ए ल-२०१७ ते 
स टबर-२०१७ अखेर दरमहा र. .२०००/- माणे व पु ढल दुसर  सहामाह  माहे ऑ टोबर-२०१७ 
ते माच-२०१७ अखेर दरमहा र. .२५००/- माणे येक  र. .२७,०००/- माणे एकुण 
र. .४,०४,७३,०००/- व नवीन ८८ पा  लाभाथ ना ऑ टोबर-२०१७ ते माच-२०१७ अखेर येक  
र. .२५००/- माणे एकुण र. .१३,२०,०००/- असे एकुण १५८७ लाभाथ ना वा षक/सहामाह  
एकुण र. .४,१७,९३,०००/- (अ र  र. .चार कोट  सतरा लाख या णव हजार फ ) अथसहा य 
अद करणेकामी शासन िनणयानुसार सदर लाभा या या बँक खा यात थेट जमा करणे (DBT) 

तसेच याकामी येणारे एकुण र. .४,१७,९३,०००/- (अ र  र. .चार कोट  सतरा लाख या णव 
हजार फ ) चे खचास मा यता देणते येत आहे. तसेच सन २०१७-१८ म ये न याने अज ा  
होणारे पा  लाभाथ ना व अपा  अजापैक  कागदप ांची पुतता क न देणा-या पा  लाभाथ ना 
अथसहा य अदा करणेकामी येणा-या एकुण य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/७/का व/१४२/२०१८ 

दनांक - १६/०३/२०१८                          
 

                                                       
                                                                        नगरसिचव   

                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पपंर  - ४११ ०१८                                      

 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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( . झोिनपु/ था/िन/का व/१८४/२०१८ द.२८/२/२०१८ वषय .१ चे लगत) 
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( . फ ेका/िन-४/का व/१९४/२०१८ द.०३/०३/२०१८ वषय .४ चे लगत) 
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( . ब े/लेखा९/का व/१२७/२०१८ द.०५/०३/२०१८ वषय .५ चे लगत) 
  
 

 
 
 



18 
 

 

( . इ ेका/िन-६/का व/९३/२०१८ द.२८/२/२०१८ वषय .६ चे लगत) 
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( . इ ेका/िन-६/का व/९४/२०१८ द.२८/२/२०१८ वषय .७ चे लगत) 
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( . ब े/लेखा/९/का व/१३०/२०१८ द.०६/०३/२०१८ वषय .११ चे लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/१११/२०१८ द.०८/०३/२०१८ वषय .१२ चे लगत)   
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( . व.मुका/८/का व/१६०/२०१८ द.०७/०३/२०१८ वषय .१३ चे लगत)   
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