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

कायप का मांक – ३४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०८/११/२०१७               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०८/११/२०१७ 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.उ म काश कदळे 
३) मा.मुंढे उषा अंकुश 
४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
५) मा.हषल म छं  ढोरे 
६) मा.कुटे िनमला संजय 
७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
८) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१०) मा.मोरे र महादू भ डवे 
११) मा.राजू िमसाळ 
१२) मा.अिमत राज  गावडे  
१३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
    यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 

लेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना, मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.बहुरे,मा.राऊत,मा.दांगट
-सहा यक आयु ,मा.पवार- .कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय, 
औ ोिगक िश ण क ,मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ),मा.पोमण-मु य मा हती व 
तं ान अिधकार ,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.जुंधारे, 
मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.मोरे, 
मा.पाट ल,मा.घुबे,मा.देशमुख-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार  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 २३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर 

व मौजे सांगवी पयत संर ण वभागा या ह लगत असले या मंजूर 
वकास योजनेतील १२ मी. र यालगत संर ण वभागा या ह म ये 
अित र  १२ मी. ं द र ता व इतर अनुषंिगक र ते ता वत करणे व 
सदरची जागा संर ण वभागाकडे मागणी करणेबाबत... 

वषय मांक २४) क,ड व ई े ीय कायालयाचे प रसरातील मैलाशु करण क ातील लजची 
वाहतूक करणेबाबत... 

वषय मांक २५) पंत धान आवास योजनेसाठ  मे.M.M.Project Consultants Pvt. Ltd. यांची 
आ कटे ट स लागार व क प यव थापन स लागार नेमणूक बाबत... 

वषय मांक २६) मा.महानगरपािलका सभा द.१६/१०/२०१७ या सभेमधील ठ. .९७ मधील 
मा.नगरसद य यांनी केले या उपसूचनां ारे मंजूर शासक य कामासाठ  
वाढ/घट करणेबाबत... 

वषय मांक २७) ी.दुगाजी शंकर लोखंडे यांना घंटागाड  ठेकेदार िनयु बाबत... 
वषय मांक २८) भाग .११ मधील पूणानगर येिथल से. .१८ सीड सी मधील मोकळ  

जागा .४ वकिसत करणेसाठ  वा तु वशारदाची नेमणूक करणेबाबत – 
मा.उ म कदळे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 

वषय मांक २९) क े ीय काय े ातील जुना भाग .६ व न वन भाग .२ मधील 
कामासाठ  वा तु वशारद व अिभयां क  स लागार नेमणकू करणेबाबत – 
मा.कैलास बारणे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ३०) भाग .३१ मधील व वध र या या कामांना स लागार नेमणेबाबत – 
मा.अिमत गावडे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 

वषय मांक ३१) पंपर  िचंचवड ज हा तर य महापौर चषक अध मॅरेथॉन पधा घेणेबाबत- 
मा.िनमला कुटे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 

वषय मांक ३२) मे.ल मी इ ट युट ऑफ ऍिनमल वेलफेअर, अमरावती यांची बेवारस 
कु यांचे िनब जीकरण करणेकामी िन वदेनुसार ा  झाले या दरानुसार 
नेमणूक बाबत – मा.उषा मुंढे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 

वषय मांक ३३) महानगरपािलके या अख यार तील यमुनानगर येथील वाचनालय 
कुल वािमनी म हला संघ या सं थेस चाल वणेस देणेबाबत – मा.उ म 
कदळे, मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 

वषय मांक ३४) तािसका त वावर कायरत असणा-या िश कांना मानधन वाढ वणेबाबत – 
मा.कैलास बारणे, मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 

वषय मांक ३५) ािधकरणाकडून ह तांतर त झालेले डा संकुलाबाबत - मा.उषा मुंढे, 
मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
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वषय मांक ३६) भाग .६ येथील मोशी-आळंद  र ता-गायरान र ता-कुदळेव ती-आर ण 

.१/२१४ ते आळंद  र यापयत वकास आराख यातील र ता वकिसत 
करणे (गट .३६३ ते २५१)-मा.हषल ढोरे, मा.वैशाली काळभोर यांचा 

ताव... 
------------ 

अ) दनांक २५/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३२) चा सभावृ ांत 
कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

ब) दनांक ०१/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३३) चा सभावृ ांत  
    कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

----------- 
िनणय– १) शहरातील अप-ुया होत असले या पाणीपुरव याबाबत –  

अ) सव स मा.सद यांनी शहरात होत असले या अप-ुया पाणीपुरव याबाबत त ार मांडली 
आहे. शहरातील पाणीपुरव याचा व कळ तपणा खूप गंभीर सम या आहे. यामुळे 
थम या- या  ठकाणी अनिधकृत नळजोड आहेत ते कट करावेत. व संबंिधतांवर 

गु हे दाखल करावेत.  
आ) या- या अिधका-यांनी अनिधकृत नळजोड होत असताना याकडे दूल  केले आहे, 

यां यावर शासनाकडून कारवाई करणेत यावी. 
इ) मा.दधेूकर,सह शहर अिभयंता आपणास आदेश आहेत क , शहरात काह  ठकाणी 

बोअरवेल, हापसे काढून दले आहेत, ते दु त करावेत. सावजिनक नळांना क डाळे 
नसतील तर ते बसवा कंवा ते नळजोड बंद करावेत.  

ई) दररोज सलग पाणीपुरवठा देऊ शकत नाह  असे असेलतर दवसाआड परंतू ेशरने 
पाणीपुरवठा करावा. यासाठ  पु हा एकदा सवप ीय बैठक बोलवून यावर तोडगा 
काढावा. 

उ) अनिधकृत नळक डाळे,एक/दोन इंची नळजोड कती घेतले आहेत, याबाबत शहरातील 
सव मोठमो या शै णक सं था/संकुले, औ ोिगक/ यावसाियक संकुले/प रसर, 
हॉटे स,सव (खाजगीसह) णालये, शाळा, महा व ालये, वॉिशंग सटस, यांची तपासणी 
करावी. व अनिधकृत कने श स आढळ यास ते कट क न संबंिधतांवर गु हा दाखल 
करावा. मीटर िनर क यांनी पा याचे बील वाटप करतानाच सव कने श सची 
तपासणी करावी. 

ऊ) अनिधकृत नळजोड कळ वणेबाबत लोकांना आवाहन करावे, ऑड ओ लप ारे 
जनजागृती करावी. ये या १५ दवसांत फ  िनवासीसाठ  अनिधकृत नळजोड अिधकृत 
कर यासाठ  अभय योजना जाह र करावी.  

२) अनिधकृत फेर वाले, अित मणाबाबत –  
अ) नािशक फाटा येथे जो रे वे लाईनला लागून नवीन रॅ प करतोय, या रॅ प या खालील 
जागेत िमठाईचे मोठे दूकान चालू झाले आहे. यामुळे वाहनांना जा याये यासाठ  अडचण 
होते आहे. रॅ प या दो ह  बाजूंना जाळ  टाकावी.  
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ब) कासारवाड ला मे ोसाठ  पोल टाकायचे काम चालू आहे. ेडसेपरेटर बंद झाला आहे. 
यामुळे दररोज सव स रोडला वाहतूक क ड  होते आहे. सव स रोडवर वाहतूक चा ताण येतो 

आहे. मे ोचे काम श यतो रा ी या वेळ  करावे. र ले टस लावले पाह जेत.  

क) नािशक फाटा इथे इंड या शो म या बाजूने गा या लावले या असतात. 
बालाजीनगरम ये टोटोटोचे शो म आहे. पु यातील ड एसके यांचे शो म बंद झा यामुळे 
यां या सग या गा या इकडे आ या आहेत. गा या र यावर लाव या अस यामुळे 

िसंगलसु ा गाड  जाऊ शकत नाह . वाहतूक क ड  होत असते. आरट ओ यानंा याबाबत 
कळवावे. तसेच महापािलकेकडूनह  या शो मवर कारवाई कर यात यावी. टे को रोडला हेवी 
ॅफ क जाम असते. यामुळे ितथून इं ायणीनगरपासून लांडेव तीपयत ॅ फक जाम होते. 
यामुळे या दोन/तीन ठकाणी ताबडतोब कारवाई कर यात यावी.  

इ) शहरात जतके उ डाणपूल आहेत, या पूलांखाली तसेच महापािलके या इमारतीसमोर ल 
हरवळ वर देखील िभकार  मो या माणात येऊन बसलेले दसत आहेत. यावर व रत 
कारवाई क न िनयं ण आणावे. पाईन रोड लायओ हर खालील जा या काढून ने या 
आहेत. ितथे रा ं दवस प े खेळणे, दा  पऊन िधंगाणा घालायचे काम चाललेले असते. 
याचा ास आजूबाजू या सोसाय यांमधील र हवाशांना होतो आहे. अशा लोकांवर दया 

दाखवली नाह  पाह जे. शहराचे सुशोिभकरण करतो तर याची देखभाल/काळजी देखील 
घेतली पाह जे.  

------------- 
ठराव मांक – १२४१     वषय मांक – १ 
दनांक – ०८/११/२०१७    वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै कय)  
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ंका व/४/२००/२०१७ द.५/१०/२०१७ 

वषय - हे थ काड मॅनेजमट िस टमचे वा षक देखभाल दु तीकामी (ओपीड  व आयपीड   
 सह) येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत... 

वषय मांक १ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- १) मे.अमृता टे नॉलॉजी यांनी तयार केले या हे थ काड मॅनेजमट िस टमचा सोसकोड, 

आयपीआर,डेटा यां याकडे आहे तो िमळवावा. अशा कारे एखा ा सं थेला 
कायम व पी काम देण,े अशा कारची मंजूर  दली जाणार नाह . थायी सिमती अशा 
कारे महापािलकेला वेठ स धर याचे, लॅकमेिलंग कर याचे काम चालू देणार नाह . 

इतर वभागांत अशा कारची कामे दलेली असतील तर यांनी देखील याबाबतीत 
सावधानता बाळगावी. महापािलका कोणालाह  कायम व पी अशा कारचे काम देऊ 
शकत नाह .  
२) शासन वभागाला आदेश आहेत क ,ई-ग हन स वभागातील मा हती व तं ान 
अिधकार  ी.एस.एस.पवार यांची या वभागातून ताबडतोब बदली करणेत यावी. मा.मु य 
मा हती व तं ान अिधकार  यांचे वभागावर िनयं ण नाह . वभाग मुख इतके हतबल 
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असतील तर यांनी कारवाईस सामोरे जावे. पुढ ल आठव यात तुमचा वषय नील 
झालेला दसला नाह तर कारवाईस सामोरे जावे लागेल.  
३) या वषयातील लोकल ुट  तपासा यात. महापािलका ह  सं था हणून या सं थेवर जी 
काह  कारवाई करता येईल ती शासनाने करावी. या ठेकेदाराला लॅकिल ट करा. आ या 
देशात कुठेह  यांना काम करता आले नाह  पाह जे अशी पण यांची सोय करा. अशा 
कारची फसवणूक सहन केली जाणार नाह .  

४) या वषयाला पाच वष कालावधीसाठ  मंजूर  दे यात येणार नाह . हा वषय 
फेटाळ यात येतो आहे.  

---------- 
ठराव मांक – १२४२      वषय मांक – २ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ुमु य/९०३/२०१७ द.३०/१०/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/३ व ५ ते ८ अंतगत हॉ व 
ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमचार  पुर वणे कामाची िन वदा र कम .९७,९८,१०१/- एवढ  
असून या कामाचे आदेश द.१/१२/२०१६ रोजी या आदेशा वये देणेत आलेले आहेत. या 
कामाची मुदत द.३०/११/२०१७ पयत आहे. परंतु GST लागू झा यामुळे िन वदा येस 
वलंब झालेला आहे. सदर काम हे पाणीपुरव याचे अ याव यक काम आहे. नवीन कामाची 
िन वदा या होऊन य  कामाचे आदेश देईपयत सदर कामास द.३१/१२/२०१७ पयत 
वाढ व खच र. .८,२५,०८१/- सह र. .१,०६,२३,१८२/- चे सुधा रत खचासह मुदतवाढ देणसे 
तसेच सदरचे काम अंदाजप क य पान .८६४, अन.ु .५१ मधुन व तरतूद मधुन क न घेणसे  
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४३      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ुमु य/९०६/२०१७ द.३०/१०/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 जल े  .ड/१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने 

मजूर पुर वणे कामास द.31/12/2017 पयत र. .61,64,946/- सुधार त खचासह मा यता 
िमळालेली आहे. तथा प ठरावाखाली िनणयाम ये सदर कामास द.31/10/2017 पयत मुदतवाढ 
मंजुर केलेली आहे. सदर कामासाठ  नवीन िन वदेची कायवाह  चालु असून यास काह  
कालावधी लागणार आहे. सदर काम हे पाणीपुरव याचे अ याव यक काम आहे. नवीन कामाची 
िन वदा या होऊन य  कामाचे आदेश देईपयत सदर कामच चालु ठेवावे लागणार आहे. 
सबब, सदर कामास द.31/12/2017 पयत पूवमा य असले या र. .61,64,946/- या सुधार त 
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खचासह मुदतवाढ देणसे तसेच सदरचे काम अंदाजप कातील पान .869 अन.ु .12 मधुन 
व तरतूद मधुन क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४४      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ुमु य/९०४/२०१७ द.३०/१०/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 सन २०१५-१६ क रता जल े  . ड/९ ते १५ पा या या टाक वर ल वतरण 

यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणेकामी मुदतवाढ व वाढ व खच या कामास 
द.31/12/2017 पयत र. .97,70,025/- सुधार त खचासह मा यता िमळालेली आहे. तथा प 
ठरावाखाली िनणयाम ये सदर कामास द.31/10/2017 पयत मुदतवाढ मंजुर केलेली आहे. 
सदर कामासाठ  नवीन िन वदेची कायवाह  चालु असून यास काह  कालावधी लागणार आहे. 
सदर काम हे पाणीपुरव याचे अ याव यक काम आहे. नवीन कामाची िन वदा या होऊन 

य  कामाचे आदेश देईपयत सदर कामच चालु ठेवावे लागणार अस याने सदर कामास 
द.31/12/2017 पयत पूवमा य असले या र. .97,70,025/- या सुधार त खचासह मुदतवाढ 
देणसे तसेच सदरचे काम अंदाजप कातील पान .871 अन.ु .2 मधुन व तरतूद मधुन क न 
घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४५      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ुमु य/९०५/२०१७ द.३०/१०/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 जल े  .ड/१,२,३,४ अंतगत हॉ व ऑपरेशन करणेकामी मजुर कमचार  

पुर वणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .७२८ दनांक २/८/२०१७ अ वये द.31/12/2017 
पयत र. .1,12,59,034/- सुधार त खचासह मा यता िमळालेली आहे. तथा प, ठरावाखाली 
िनणयाम ये सदर कामास द.31/10/2017 पयत मुदतवाढ मंजुर केलेली आहे. सदर कामासाठ  
नवीन िन वदेची कायवाह  चालु असून यास काह  कालावधी लागणार आहे. सदर काम हे 
पाणीपुरव याचे अ याव यक काम आहे. नवीन कामाची िन वदा या होऊन य  कामाचे 
आदेश देईपयत सदर कामच चालु ठेवावे लागणार अस याने सदर कामास द.31/12/2017 
पयत पूवमा य असले या र. .1,12,59,034/- या सुधार त खचा सह मुदतवाढ देणसे तसेच 
सदरचे काम अंदाजप कातील पान .865 अन.ु .81 मधुन व तरतूद मधुन क न घेणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२४६      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग–पाणीपुरवठा,ब. े.का.  
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ुब ेका/६४५५/८५/२०१७ द.३०/१०/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 तावात नमूद माणे उप कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे 

यांनी अनामत ठेव रकमेवर पवना नद वर मौजे िशवणे व मौजे गहुंजे ता.मावळ, ज.पुणे 
येथील ता वत को.प. बंधा-याबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून उपल ध होणा-या 
अनामत ठेव रकमेतुन नवीन बंधारे महारा  जलसंप ी िनयामक ािधकरणाने दले या 
िनणया माणे बांधण े ता वत असलेबाबत कळ वले आहे. याअनुषंगाने अंदाजप कात Core 
Logging हे भूगभ शा ांकडून तपासून घेणेकामी र. .९,०८,६००/- इतक  र कम अदा 
करणे वषयी कळ वले आहे. जेणेक न पुढ ल कायवाह  करणे सुलभ होईल. सन २०१७-१८ या 
अंदाजप कात  पाणीपुरवठा ट पा-१ जे.एन.एन.यु.आर.एम. या लेखािशषाअंतगत (पान .६६७, 
अ. .४ वर) पवना नद वर मौजे िशवणे व मौजे गहुंजे येथे को हापुर प तीचा बंधारा 
बांधणेकामी र. .१०,००,००,०००/- एवढ  तरतूद करणेत आलेली आहे. तर  अनामत ठेव 
रकमेवर पवना नद वर मौजे िशवणे व मौजे गहुंजे, ता.मावळ, ज.पुणे येथील ता वत 
को हापुर प ती या बंधा-यासाठ या भूशा ीय कामासाठ  र. .९,०८,६००/- पाटबंधारे 
वभागास देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४७    वषय मांक – ७ 
दनांक – ०८/११/२०१७   वभाग– म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ंका व/४/२२७/२०१७ द.३१/१०/२०१७  
   मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशंवतराव च हाण मृती णालयाम य े
नाग रकांना उपचार घेणेकामी हे थ काड योजना काया वत कर यात आलेली आहे.सदरची 
सेवा सपंूणत: ऑनलाईन कर यात आलेली आहे. सदर यं णेचे दु ती व देखभालीचे कामकाज 
स थतीत म.ेअमृता टे नॉलॉजी यांचेकडे आहे. सदर कामकाजाची मुदत द.१४.०७.१७ रोजी 
संपत असलेकारणाने पुढ ल कामकाज आदेश होईपयत तीन म ह याची मुदतवाढ मा. थायी 
सिमती ठराव ं .७०४ द.२६.०७.१७ अ वये दे यात आलेली होती यानुसार याचा वाढ व 
कामकाजाचा कालावधी द.१४.१०.१७ रोजी संपलेला आहे. सदरचे कामकाजा बाबतचे वषयप  
मा. थायी सिमती समोर ठेव यात आलेले असून यावर अ ाप िनणय झालेला नाह  सबब 
मे.अमृता टे नॉलॉजी यांचेकडून द.१५.१०.२०१७ पासून पुढ ल कायादेश होईपयत हे थ काड 
मॅनेजमट िस टमचे वा षक देखभाल दु ती कामकाज मागील करारना यास अिधन राहून 
क न घेणेकामी तसेच याकामी येणा-या खचास र. .२९,९९,५१४/- ित ैमािसक हणजेच 
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ित म ह यास र. .९,९९,८३८/-या माणे अदा करणेस तसेच येणा-या य  खचास मा यता 

देणेची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर  तुत वषयातील कामास द.१५/१०/२०१७ पासुन 
द.३१/०१/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – तीन म हने मुदतवाढ दे यात येत आहे. तीन म ह यांत सगळ  कायदेशीर या पूण  
 करावी.  

---------- 
ठराव मांक – १२४८    वषय मांक – ८ 
दनांक – ०८/११/२०१७   वभाग– म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.हषल ढोरे    अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ंका व/४/२२६/२०१७ द.३१/१०/२०१७  
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

 पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. सटर म.े बी 
एलकेअर यांना द.९/५/२०११ पासून ५ वष कालावधीसाठ  CGHS या (-) २७%  दराने 
without contrast व with contrast MRI क न देणेकामी करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत करणेत आले होते. सदर करारना याची मुदत संपत आली असलेन ेतसेच नवीन जादा 
मतेचे MRI मिशन िन वदा ये ारे खरेद  करणेकामी लागणारा कालावधी वचारात घेता 

मे. बी एलकेअर यांना द.०८/११/२०१७ पासून पुढ ल कायादेश होईपयत पूव या करारना यास 
अिधन राहून मुदतवाढ देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामास 
द.०८/११/२०१७ पासुन द.०७/०२/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – १२४९      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५६२/१७ द.३०/१०/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३६/२०१७-१८ अ वये भाग .१८ 

अंतगत मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.Motwani & Sons 
िन.र. .१९,६०,७०४/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चार फ ) पे ा १५.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १६,५६,७९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार 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 –१२५०     वषय मांक – १० 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ – मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पअक/१/का व/६६२/२०१७ द.३१/१०/२०१७ 

   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV7/9-2016-17 मधील मनपा 

काय े ात पयावरण जनजागृतीकामी आव यकते माणे साईन बोड मा हती फलक व िभती 
रंग वणेचे कामे करणेकामी म.ेओम एटंर ायझेस यांचेकडून (िन.र. .७,४७,९४५/-) -३.००% 
कमी या सुधा रत दराने क न घेणेकामी याचेंसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश दे यात 
आले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५१      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगडेु-शडगे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३४३/२०१७ द.२०/०८/२०१७ 

   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .वृ  ४/२०१७-१८ अ वये दुगादेवी 

उ ानातील झाडांचे खोडे काढणे, ख डे खोदणे व र ता तयार करणेकामी EX 70  पोकलेन 
भा याने घेणे व पोकलेन वहातुक करणेबाबतचे कामकाज मे. ा ट काप रेशन िल.यांचे कोटेशन 
नोट स अंदाजप कय दर. .१,९४,०००/- (अ र  र. .एक लाख चौ-या नव हजार फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा १५% ने कमी (र. .१,६४,९००/-) या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश उदयान/४/का व/३४२/२०१७ द.१९/०९/२०१७ अ वये कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५२      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१९३/२०१७ द.०२/११/२०१७ 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२३.१०.२०१७  ते द. २९.१०.२०१७  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१९३/२०१७ द.०२.११.२०१७ 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 – १२५३      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१९२/२०१७ द.०२/११/२०१७ 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द. १६.१०.२०१७  ते द. २२.१०.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१९२/२०१७ द.०२.११.२०१७ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५४      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०८/११/२०१७     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/१०१४/२०१७ द.०३/११/२०१७ 

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

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

ठराव मांक – १२५५      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– डा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/२२३/२०१७ द.१९/०९/२०१७ 

   २) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती, ठराव मांक ६३,  
   दनांक ३०/१०/२०१७ अ वय े

कु.नुपुर ल मण मोरे,िनगड ,पुण-े४४ ह ने ७ वी एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप 
२०१७ िसंगापूर या पधस जाऊन आ याने ितने याकामी पधा खच योगा फेडरेशन ऑफ 
इं डया या सं थेस र. .७०,०००/- वत: द याने मनपा िनयमानुसार र कम पये ७०,०००/- 
या ७५% र कम .५२,५००/- (अ र  र. .बाव न हजार पाचशे फ ) आिथक सहा य अदा 

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

---------- 
ठराव मांक – १२५६      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– डा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ – १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/२२४/२०१७ द.१९/०९/२०१७ 

२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती, ठराव मांक ६४, दनांक  
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   ३०/१०/२०१७ अ वये  
सौ. पाली गणेश तरवडे,िचंचवड,पुणे-३३ यांनी ७वी एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप 

२०१७ िसंगापूर या पधस जाऊन आ याने ितने याकामी पधा खच योगा फेडरेशन ऑफ 
इं डया या सं थेस र. .७०,०००/- वत: द याने मनपा िनयमानुसार र कम पये ७०,०००/- 
या ७५% र कम .५२,५००/- (अ र  र. .बाव न हजार पाचशे फ ) आिथक सहा य 

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

---------- 
ठराव मांक – १२५७      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०८/११/२०१७       
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे  

संदभ – १) मा.सागर गवळ , मा.शैल  मोरे यांचा ताव, 
 २) मा.शहर सुधारणा सिमती, ठराव मांक २८, दनांक ३१/१०/२०१७ अ वय े

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल  

मागासवग य क याणकार  योजनअंेतगत िश णांचे आयोजन कर यास व याक रता 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – १२५८      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– उ ान/वृ संवधन 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर   
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३९७/२०१७ द.३/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१७-१८  वृ ारोपणासाठ  मोठ  

रोपे पुर वणे व लागवड क न ०१ वष देखभाल करणे बाबत म.े यू गाडन गु ज ्  फाम अँ ड 
नसर  या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा (- ६.१० ट के ने कमी) ह  सवात कमी 
दराची िन वदा वकृत क न कामाचा आदेश देऊन काम पुण करणेत झाले असुन सन २०१७-
१८ चे वृ ारोपणाचे उ  पुततेसाठ  वाढ व ३००० रोपांची आव यकता असनु महारा  शासन 

उ ोग, उजा, कामगार वभागाचे पुन ययी आदेशाचे अनुषंगाने मागदशक त वानुसार तसेच या 
संबंधी खरेद /िन वदा सिमतीची मा यता वचारात घेता पुन ययी आदेश देऊन  मे. यू गाडन 
गु स फाम अँ ड नसर  यांना वाढ व 3000 मोठ  रोपे पुर वणे व लागवड क न ०१ वष 
कालावधीसाठ  काम करणेस मा यता िमळालेली असुन करारनामा क न काम क न घेणेस व 
यासाठ चे शास कय व येणारे य  र. .७६,५९,२८२/- (अ र  र. .शहा र लाख 

एकोणसाठ हजार दोनशे याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १२५९      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– उ ान 
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३९६/२०१७ द.३/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अिधकारातील सव जिमनीवर ल वृ ांची गणना 

 करणेकामी जीआयएस + इमेज स हर अ लकेशन लायस स पुर वण,े जीआयएस स हर 
हाडवेअर, डे कटॉप २ नग, सॅटेलाईट ईमेज उपल ध क न ोसेसींग करण,े  मोबाईल डवाईस 
४१ नग, ड टोमीटर ५ नग, याचबरोबर  वेब आ ण मोबाईल बे ड सॉ टवेअर अ लकेशन 
डे हलप करणे व याचे सहा याने दोन (२) वष कालावधीत वृ गणना करणे व यापुढे तीन 
(३) वष कालावधी देखभाल व दु ती करणे असे एकुण पाच (५) वषाक रता या कामाची 
िन वदा र. .6,80,53,559/- (अ र  सहा कोट  ऐंशी लाख ेप न हजार पाचशे एकोणसाठ 
फ ) पे ा 4.95  ट के कमी दराची िन वदा  मे.टेराकॉन इकोटेक ा.िल. या ठेकेदार 
यांचेकडून  वृ गणना  करणे व यासाठ  येणा-या र. .६,४६,८३,८१४/- माणे मा. थायी 
सिमती ठराव .1069 द.27/9/2017 अ वये मा यता िमळाली होती. तथा प सॉ टवेअर 
मधील तां क दोषामुळे िन वदेतील र कम फ  एकाच नगा माणे दर दश व यामुळे 
िन वदे या य  दराम ये र. .29,58,904.50 इतका फरक य  दसुन आ याने  सदर या 
रकमेम ये ह  वाढ होता र. .6,76,42,718.50 (अ र  र. .सहा कोट  शहा र लाख बेचाळ स 
हजार सातशे अठरा पये प नास पैस े फ ) इतक  होत आहे. ह र कम िन वदा 
अंदाजप क य र कम .6,80,53,559/- पे ा 0.60 ट के दराने कमी होत आहे. तर  
र. .6,76,42,718.50 यास मा यता घेणे आव यक असलनेे मा. थायी सिमती ठराव . 1069 
द. 27/9/2017 र  क न न याने िन वदा अंदाजप क य र कम .6,80,53,559/- पे ा 0.60 
ट के दराने कमी होत आहे तर  र. .6,76,42,718.50/- (अ र  र. .सहा कोट  शहा र लाख 
बेचाळ स हजार सातशे अठरा पये प नास पैस ेफ ) या य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६०      वषय मांक – २० 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– लेखा  
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेख/६/का व/९९०६/२०१७ द.०३/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 शहर अिभयंता यांनी द.३/११/२०१७ या तावा वय े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या वकास आराख यातील र ते व आर ण े वकिसत कर याबाबत मा. थायी 
सिमती सभे या सूचना आहेत. सबब  सन २०१७-१८ चे  अंदाजप क - ३, भाग - २, पान .३७६ व 

३७७, अ. .४  लेखािशष - शहर वकास आराखडा या लेखािशषाखाली  करणेत आले या तरतूद म ये 
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वकास आराख यातील र ते/आर ण े वकिसत कर याची काम ेसमायो जत क न,  सन २०१७-

१८ चे अंदाजप कातील  संबंिधत  लेखािशषाम य ेकामां या भांडवली वग करणाबाबत शहर अिभयंता 
यांनी ता वत केलेनुसार महापािलका सभा ठराव .४२ द.२०/०६/२०१७ मा.महापािलका सभा ठराव 

.४९ द.२०/०७/२०१७ अ वय े दान केले या अिधकारानुसार र. .६,९९,९०,०००/- (अ र  र. .सहा 
कोट  न या णव लाख न वद हजार फ )  तावात नमुद माणे भांडवली वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६१      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/६९२/२०१७ द.०३/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .४/१/२०१७-१८ अ वय े Request for 

Proposal (RFP) for project management services for Sourcing of water from 
Andra Dam and Bhama Askhed Dam for Pimpri Chinchwad City या कामासाठ   

मे.ड .आर.ए. क स टंट ा.िल., यांची र कम . ७,२८,३७,०३०/- (अ र  र. .सात कोट  
अ ठावीस लाख सदोतीस हजार तीस  फ ) दरान ेकाम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम य े झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल तसेच या यित र  कामास लागू होणारे कर (उदा.G.S.T. कंवा इतर) म.न.पा.माफत 
चिलत दरानुसार अदा कर यात येतील या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा 

क न घेणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६२      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/९९११/२०१७ द.३/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 नवी सांगवी पंपळे गुरव भाग .३१ म ये व वध भागात आव यकतेनुसार थाप य 

वषयक कामांची अंदाजप काम ये भांडवली वग करणाबाबत शहर अिभयंता यांनी ता वत 
केलेनुसार महापािलका सभा ठराव .४२ द.२०/०६/२०१७ मा.महापािलका सभा ठराव .४९ 
द.२०/०७/२०१७ अ वये दान केले या अिधकारानुसार र. .३,५०,००,०००/- (अ र  र. .तीन 
कोट  प नास लाख फ ) तावात नमुद माणे भांडवली वग करण करणसे 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 – १२६३      वषय माकं – २३ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– नगररचना व वकास 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/३६/ प.ंगुरव/३८६/२०१७ 

 द.०८/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
  मौजे पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर, मौजे सांगवी पयत संर ण वभागा या ह लगत 
असले या मंजूर वकास योजनेतील १२ मी./१८ मी. ं द र यालगत संर ण वभागा या ह तून 
आणखी १२ मी. ं द र ता करणे व या यित र  मौजे सांगवी स.नं.६८ पासून (बी.आर.घोलप 
कॉलेजची उ रेकड ल बाजू) ते नवी सांगवी बस टॉपपयत अित र  २४ मी. र ता तसेच 
यापूव या संर ण वभागाने मंजूर  दले या H to I (R3) र याकर ता अित र  १२ मी. ं द र ता 
करणे आव यक आहे.  
 सदर िनयो जत र यांची लांबी सुमारे ४९३० मी. इतक  असणार आहे. सदरची जागा 
समुारे ६३९६० चौ.मी. व वकास योजनेतील १२ मी. व १८ मी. ं द र यामधील उव रत े ासह 
एकुण े  संर ण वभागाचे अस याने सदरचे े  संर ण वभागाकडून मनपास ह तांतर त 
करावे लागणार आहे.  
 सदरचा अित र  र ता के याने,सदर र ता हा दोन बीआरट  र यानंा जोडणार अस याने 
वाहतुक साठ  फ डर ट हणून उपयोगात येणार आहे. तसेच सदर भागाचा वकास मो या 
माणावर झालेला अस याने वाहतुक सुरळ त व सुर त हो या या ीने सदरचा र ता होणे 

गरजेचे आहे.  
 तसेच या यित र  मौजे पंपळे सौदागर येथील स.नं.१२१ मधील संर ण वभागा या 
ह तील औंध रावेत ४५ मी. र ता व कोकणे चौक ते िशवार चौक ते साई चौक ४५ मी. र ता 
या दो ह  र यां या (स.नं.१२१ मधील) गोलाईने बािधत होणार  (औंध बाजुकड ल) १५० चौ.मी. 
जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ता यात घेणे तसेच मौजे सांगवी येथील बी.आर.घोलप 
कॉलेज या प मेकड ल बाजु ते महा मा फुले पुला या लँड ंग पयत असले या शासना या जागेतून 
२४ मी. चा र ता भूसंपादन करणेस तसेच पंपर  वाघेरे येथील डेअर  फॉमलगत रे वे फाटक 
पासून कासारवाड  येथील शंकरवाड  शंकर मंद रापयत भुयार  मागापयत भाग संर ण वभागा या 
मालक चा आहे. रे वे लाईनलगत या भागातून १२ मी. ं द चा र ता करणे अ याव यक अस याने 
द.०६/११/२०१७ चे मा य तावा वये मा.आयु  सो. यांनी यांना मा यता दलेली आहे.  
 सदर र याचे े  संर ण वभागाचे अस याने सदरचे े  संर ण वभागाकडून मनपास 
भूसंपादन करावे लागणार आहे. सदर या जागा संर ण वभागाकडून मनपास ह तांतर क न 
घेऊन संर ण वभागास सदर जागेचे मु य अदा करणे यासाठ  आव यक स ह ण, मोजणी 
करणे इ. अनुषंिगक मंजुर सह येणा-या सव खचाबाबत मा.आयु  सो. यांना संपुण अिधकार 
दे यास मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .१२ द.२५/७/२०१७ अ वये मा.शहर सुधारणा सिमतीने व 
मा.महापािलका सभा ठराव .६१, द.१९/०८/२०१७ अ वये महापािलका सभेने मा यता दलेली 
आहे. यानुसार सदर या जागा संर ण वभागाकडून मनपास ह तांतर क न घेऊन संर ण  
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वभागास सदर जागेचे मु य अदा करणे. यासाठ  आव यक स ह ण,मोजणी करणे इ. अनुषंिगक 
मंजुर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२६४      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/६७०/१७ द.७/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV3/1-2017-18 मधील क,ड व ई े ीय 
कायालयाचे प रसरातील मैला शु करण क ातील लजची वाहतूक करणे या कामासाठ  मे.शुभम 
उ ोग यांचेकडून िन.र. .८३,९८,४५४/- (अ र  र कम पये याऐंशी लाख अठ या णव हजार 
चारशे चोप न फ ) -०७.२५% कमी (सुधार त दरासह) या दराने क न घेणेस यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२६५      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– थाप य BSUP क प 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/BSUP /५०३/१७ द.६/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मे.M.M.Project Consultants Pvt.Ltd. यांची पंत धान आवास योजनेतील क पांसाठ  
झोपडप ट  पुनवसनाक रता व आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे बांधणेक रता महानगरपािलके 
कड ल चिलत स लागार फ  नुसार आ कटे ट स लागार सेवेसाठ  DPR Cost या ०.९०% व Infra 

साठ  िन वदा रकमे या ०.९०% क प खचावर फ  व क प यव थापन स लागार या सेवेसाठ  
य  क प खचा या १.४५% फ  अशी एकुण २.३५% फ  देवून यांची नेमणूक करणेकामी 

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

---------- 
ठराव मांक – १२६६      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– थाप य ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड े/ था/का व/११३३/२०१७ द.८/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 द.१६/१०/२०१७ रोजी या मा.महानगरपािलका सभे या वषय .१४ यास मा.नगरसद य 

यांनी उपसूचना दले या असून सदर उपसूचना मा.महानगरपािलका सभेने ठराव .९७ 
द.१६/१०/२०१७ अ वये मा य केले या आहेत. तावात नमूद माणे मूळ ठरावास  
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मा.नगरसद य यांनी उपसूचना ारे सद य ठरावामाफत दले या असून सदरचे उपसूचनेसह मंजूर 
झाले या ठरावातील शासक य मा यता िमळाले या कामांना तरतूद करणे आव यक आहे. तर  

तावात नमूद माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १२६७      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग– ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.मोरे र भ डवे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड े/३/का व/३०३/२०१७ द.०७/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

  कै.शंकर हुसेन लोखंडे हे ड े ीय कायालया या काय े ातील आरो य पंपळे सौदागर 
वभाग भाग .५५ म ये घंटागाड  ठेकेदार हणून सन १९९८ पासून काम कर त होते. सन 
२०१६ मधील गणपती उ सवा या काळात यांना द मं दर गणपती वसजन घाटावर िनमा य 
गोळा क न िनमा य कंुडात टाक याचे काम दे यात आले होते. परंतु पा याम ये बुडून दनांक 
१६/०९/२०१६ रोजी यांचा मृ यू झाला असून यां या जागी घंटागाड  ठेकेदार हणून घेणेकामी 
यांचा मुलगा ी.दुगाजी शंकर लोखंडे यांनी दनांक १६/०६/२०१७ रोजी वनंती अज केला आहे.  

 सबब स थतीत काम करणारे इतर घंटागाड  ठेकेदारांना लागु असणा-या सव अट  शत  
कायम ठेवून ी.दुगाजी शंकर लोखंडे यांची घंटागाड  ठेकेदार हणून िनयु  करणेस व 
स थतीत घंटागाड  ठेकेदारांना ित म हना देय असणारे मानधन र. .१५,०००/- यांना 
देणेबाबत, याचबरोबर इतर घंटागाड  ठेकेदारास स थतीत दे यात येत असणारे लाभ यांना 
देणेकामी व कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२६८      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग–फ े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.उ म कदळे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे भाग .११ मधील पूणानगर येिथल से. .१८ सीड सी 
मधील मोकळ  जागा .४ पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणांकडून महानगरपािलकेस 
ह तांतर त करणेत आलेली आहे. सदर भागातील नागर कांना व वध नागर  सु वधा देणेकर ता व 
शहर सुशोिभकरणाचे ीने सदरची मोकळ  जागा वकिसत करणे आव यक आहे. सदर ठकाणचे 
नकाशे, अंदाजप क तयार कर यासाठ  व आव यक परवान या घेणेकर ता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या पॅनलवर ल वा तु वशारदाची नेमणूक करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका वा तू वशारद पॅनलवर ल वा तू वशारद मे.िश पी आ कटे ट अँड लॅनस (पारस 
ने गांवकर) हे सदरचे काम करणेस तयार आहेत. तर  यांची वषयांक त कामाकर ता 
वा तू वशारद हणनू नेमणूक कर यास तसेच मा.आयु  सो. यांनी द.१०/८/२०१७ चे 

तावा वये मंजुर केले या दरा माणे व मा. थायी सिमतीने ठराव .८६७ द.२३/८/२०१७  
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अ वये मा यता दलेले दरानुसार १) ५ कोट  र कमेपयतचे कामाकर ता िन वदापूव ०.७५% व 
िन वदा प ात कामासाठ  १.२५% असे एकूण २.००% आ ण २) ५ कोट  ते २० कोट  र कमेचे 
कामासाठ  िन वदापूव कामासाठ  ०.७५% व िन वदा प ात कामासाठ  १.००% असे एकूण १.७५% 
फ  सव करांसह अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – १२६९      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग–फ े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.कैलास बारणे,मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
  पंपर  िचंचवड मनपाचे क े ीय कायालयाचे काय े ातील १) भाग .२ मधील देहू 
आळंद  मु य र ता लगतचे प रसरातील ता यात आलेले ड .पी. र ते वकसीत करणे, २) भाग 
.२ मधील वडाचा मळा प रसरातील ता यात आलेले ड .पी. र ते वकसीत करणे, ३) भाग .२ 

बो-हाडेवाड  बनकरव ती मधील ता यात आलेले ड .पी. र ते वकसीत करणे या कामां या 
अंदाजप क य र कमे या र. .५ ते २० कोट ंसाठ  एकूण १.७५% याम ये ी टडर ंगसाठ  ०.७५% 
व पो ट टडर ंगसाठ  १%, तसेच भाग .६ मोशी बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान 
जागेतील आर णावर शाळा इमारत बांधणे कामां या अंदाजप क य र कमे या र. .२ ते १० कोट  
साठ  एकूण २.००% याम ये ी टडर ंगसाठ  १.२५% व पो ट टडर ंगसाठ  ०.७५% देय राह ल, 
याच माणे अिधक सवकर देय राहतील. याकामी मे.सिचन आपटे असोिसएटस ्  यांची 

वा तु वशारद व स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १२७०      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०८/११/२०१७     वभाग–फ े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक–मा.माधुर  कुलकण   
संदभ – मा.अिमत गावडे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
  भाग .३१ नवी सांगवी पंपळे गुरव भागातील खालील अ. .१,२,३ या कामांना 
मे.इ फ िनट  क स टंग इं जिनअस यांची स लागार हणून नेमणूक कर यास व अ. .४ व ५ 
या कामांना मे.पे हटेक क स टंट यांची स लागार हणून नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. सदर कामे तातड ची असून थाप य, पाणीपुरवठा, व ुत व जलिनःसारण वभागाने एक त 
करावयाची अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.  

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अ. 
. 

नेमणूक करावयाचे 
स लागार 

१ भाग .५७ पंपळे गुरव र या या कडेने 
पे ह ंग लॉ स बन वणे व अ यावत 
प तीने वकिसत करणे. 

दगड फरशी 
व फुटपाथ 

१९० १६५ मे.इ फ िनट  
क स टंग इं जिनअस 

२ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील वनायक 
नगर, कवडेनगर व इतर भागात पे ह ंग 

दगड फरशी 
व फुटपाथ 

१९० १६६ मे.इ फ िनट  
क स टंग इं जिनअस 
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लॉ स बन वणे व अ यावत प तीने 
वकिसत करणे. 

३ भाग .५८ नवी सांगवी येथील र याची 
वशेष दु ती कामे करणे. 

डांबर  र ते-
मु यालय 

१८१ १५९ मे.इ फ िनट  
क स टंग इं जिनअस 

४ भाग .५७ (नवीन भाग ३१) पंपळे 
गुरव मधील बँक ऑफ महारा  ते ओर याना 
इमारतीपयतचा र ता अ यावत प तीने 
वकिसत करणे.  

डांबर  र ते 
- मु यालय 

१८१ १६२ मे.पे हटेक क स टंट 

५ भाग .५७ (नवीन भाग ३१) पंपळे 
गुरव मधील काटेपुरम चौक ते मनपा शाळा 
पयतचा र ता अ यावत प तीने वकिसत 
करणे. 

डांबर  र ते 
- मु यालय 

१८१ १६३ मे.पे हटेक क स टंट 

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

ठराव मांक – १२७१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०८/११/२०१७      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक–मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ – मा.िनमला कुटे,मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड ज हा तर य महापौर चषक अध मॅरेथॉन पधा र ववार द.२६/११/२०१७ 
रोजी सकाळ  ७.३० वा. थळ:- च-होलीगाव ते मोशी ते िनगड  माग या ठकाणी आयो जत 
कर यात यावी. यासाठ  गट खालील माणे –  
 

१) पु ष गट – २१ Km 
२) म हला गट – २१ Km 
३) १८ वष मुले शालेय गट – ६ Km 
४) १८ वष मुली शालेय गट – ६ Km 
५) १६ वष मुले शालेय गट – ४ Km 
६) १६ वष मुली शालेय गट – ४ Km 
७) १४ वष मुले शालेय गट – ३ Km 
८) १४ वष मुली शालेय गट – ३ Km 

वर ल येक गटातील थम दहा मांक पयत ब से देणेत येईल. ब ीस व प रोख 
पा रतो षक, ॉफ , स ट फकेट सह, पुण पधासाठ  अंदाजे खच र. .१८,००,०००/- (अ र  र.  
अठरा लाख पये) इतका खच येणार अस याने तावात नमूद माणे पधा आयो जत करणेस 
व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १२७२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०८/११/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक–मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ – मा.उषा मुंढे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड शहरातील बेवारस कु यांचे िनब जीकरण करणेकामी ित श या 
.६९३/- माणे ३ सं थांची नेमणूक करणेस मा यता झाली आहे. शहराचा वाढता व तार, एकुण 
भाग े ांची सं या, बेवारस कु यांची त ार ंची वाढती सं या ल ात घेता मे.ऍिनमल वेलफेअर 

बोड ऑफ इंड या यांचेकड ल न दणीकृत (AWBI र ज ेशन नं. MH078-2001) याद म ये समा व  
असले या आ ण वषयािधन कामाचा अनुभव असले या मे.ल मी इ ट युट ऑफ ऍिनमल 
वेलफेअर, अमरावती (र ज ेशन नं.MH-219-2001 AWBI र ज ेशन नं. MH078-2001) या 
सं थेस िन वदेनुसार ा  झाले या दरानुसार (र. .६९३/- ित केस माणे) बेवारस कु यांवर 
Animal Birth Control Program राब वणेकामी नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२७३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०८/११/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक–मा.आशा धायगुडे-शडगे  
संदभ – मा.उ म कदळे,मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
 कुल वािमनी म हला संघ ह  बचत गट सं था गेले ५ वषापासून यमुनानगर येथील भागात 
यश वीपणे चालू आहे. या बचत गटाचे काय पंपर  िचंचवड शहरात उ लेखनीय आहे. 
कुल वािमनी म हला संघ या बचत गटास यमुनानगर येथील कै.रमाबाई ठाकरे वाचनालय येथील 
पािलकेची लाय र  चालवायला द यास वाचनालयाचे यो य ते िनयोजन क न वाचनालय 
यव थत चालवतील. तर  यांना वाचनालय चाल वणेस दे यास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १२७४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०८/११/२०१७      
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक–मा.आशा धायगुडे-शडगे  
संदभ – मा.कैलास बारणे,मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
 शै णक गुणव ेचा दजा वाढ वणेसाठ  महापािलके या मा यिमक िश ण वभागात 
तािसका त वावर ल िश कांना पये ५४/- तािसके माणे मानधन दले जात आहे. हे मानधन 
अ यंत अपुरे अस याने दजदार व गुणव ापूण कामकाज होत नाह . सदर वेतन अ यायकारक 
वाटते. पुणे महानगरपािलकेचे कमान वेतन र. .१२,०००/- (अ र  र कम पये बारा हजार फ ) 
आहे. िश कांना वेतन चांगले िमळत अस याने सदर िश क मानिसक समाधानाने व आनंदाने 
अ यापनाचे काम करतात. पुणे महानगरपािलके माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मा यिमक िश ण वभागातील तािसक त वावर ल िश कांना दरमहा एक त मानधन 
र. .१२,०००/-(अ र  र कम पये बारा हजार फ ) दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२७५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०८/११/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक–मा.आशा धायगुडे-शडगे  
संदभ – मा.उषा मुंढे,मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
 इं ायणीनगर से टर .४ व ६ म ये, ािधकरणाकडून ह तांतर त झालेले डा संकुल 
ॲ युप सी त वावर आधार त दर िन त क न मे. ी.ल मणभाऊ कला अँड डा अकॅडमी,सांगवी, 
पुणे – २७ या सं थेस ५ वष कालावधीसाठ  दे यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२७६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०८/११/२०१७      
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक–मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.हषल ढोरे,मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 
 भाग .६ येथील मोशी-आळंद  र ता-गायरान र ता-कुदळेव ती-आर ण .१/२१४ ते 
आळंद  र यापयत वकास आराख यातील र ता वकिसत करणे. (गट .३६३ ते २५१) र ता 
करणेकामी क प यव थापन स लागार ( ोजे ट मॅनेजमट क स टंट) हणून मे.अ युअड 
इं जिनअर ंग स हसेस यांची सदर कार या कामाचा पुवअनुभव ल ात घेता यांची िन वदा पुव 
व िन वदा प ात कामासाठ  नेमणुक कर यास व क प तां क या यश वीपूण होणेकामी 
मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदा पूव कामासाठ , िन वदा रकमेवरती ०.५०% व िन वदा प ात 
कामासाठ  य  खचा या १.००% अिधक शासन कर इतक  फ  अदा करणेसह या कामासाठ  
मे.अ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची सदर कामास स लागार हणून नेमणूक करणेस व 
मनपा या पॅनेलवर िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
         (िसमा र वं  सावळे) 

  सभापती 
 थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,     पंपर  - ४११ ०१८                
माकं - नस/१०/का व/८२/२०१७ 

दनांक - २२/११/२०१७ 

                                                                           
                                                                       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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िश णाची याद  ( प  -अ)  

( वषय  . १७ चे लगत ) 
अ. 
. 

िश णाचे नाव िश ण 
कालावधी 

दवस 
आ ण तास 

शै णक 
पा ता 

(अहता ) 

शु क 
ित 

लाभाथ  
(सवकरा 
स हत) 

अ यास म 

१ वन पती ऊती 
संवधन ( लांट 
टश ुक चर Plant 

tissue culture) 

सात दवस 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . २८०० 
ती 

लाभाथ  

व छता आ ण िनजतुक करण, ए स लॉ ट तयार 
करणे व याचे कार,  इनॉ यलेुशन , इन युबेशन 
ायमर  हाडिनंग, सेकंडर  हाडिनंग, शासक य योजना 

आ ण अनुदान. 
२ बटन अळंबी 

लागवड (बटन 
मश म 
क ट हेशन 
Button Mashroom 
cultivation) 

पाच दवस 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . २०००  
ती 

लाभाथ  

अळंबीची ओळख, अळंबीचे कार, आहारातील मह व, 
पौ क मू य, मश म युिनटचा आराखडा, , कंपो टंग 
फेज १, फेज २, पॉिनंग,  केिसंग,  ोई ग, लिशंग, 
काढणी,  पॅके जंग, व वध कारचे रोग, बाजारपेठेची 
मा हती, शासक य योजना, अनुदान 

३  ( वृ सव क) 
Tree Surveyor 

०३ दवस, 
ती दवस 

०३ तास 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

वन पती ओळख याचे तं , जीआयएस णाली 
ब लमा हती, जीआयएस णाली ब ल मा हती, मोबाईल 
वृ गणने साठ चा वापर, वेगवेगळया लोरांची ओळख, 
लोरा ऑफ महारा , लोरा ऑफ वे टन घाट, लोरा 

ऑफ को हापूर, ज ऑफ पुणे, शोभेची झाडे, 
र ता याकडेला व उ ानात लाव यात येणा-या झाडांची 
ओळख, वषयांची या ी व उपयोग. यवसाय कसा 
करावा या बाबत मागदशन. 

४ सु या फुलांची 
रचना (Dry 
Flower 
arrangement) 

तीन 
दवस, ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

संक पना, फुले सुकवणा या वेगवेग या प ती, लिचंग 
, फुले रंग वणे, पॉट युर , सु या फुलां या रचनेसाठ या 
फुलदाणी,  सुक  फुले ह तकला,   सु या फुलां या 
रचनेसाठ  लागणा-या व तूंची ओळख,  हार,  वाग, 
संचेट तयार कर याचा प ती,  उपल ध बाजार पेठ. 

५ स य भाजीपाला 
उ पादन Organic  
vegetable 
Farming 

तीन 
दवस, ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

एका मक स य शेती यव थापन, जिमनीचे 
यव थापन, जै वक तण व क ड िनयं ण, जै वक व 
स य खते उ पादन, स य उ पादन व  यव थापन, 
स य माणी करण यव था, काड  कच-या पासून 
कंपो ट व गांडूळखत,  १) शेणखत  २) कंपो टखत  ३) 
हरवळ चीखते  ४)  गांडूळखत  ५) माशाचेखत ६) 
खाट कखा याचे खत, ईएम- ावण तयार कर याची 
प त. कंपो ट आ ण खते, जै वक क टकनाशके, शेणखत 
लर , पंचग य, बीजामृत, जीवामृत, बयाणे िनवड, 

जिमनीची मशागत, जै वक तण नाशके, काढणी, 
पॅके जंग, बाजारपेठ, शासक य योजना, स य प तीने 
पालक, मेथी, कोिथंबीर व मुळा यासार या भा यांची 
लागवड. 
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६ चारा यव थापन 

(Fodder 
Management) 

दोन दवस, 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

मूरघास, अझोला लागवड, हाय ोपोिन स प तीने चारा 
उ पादन, ओला चारा – हाय ीड ने पयर, बाजर , वार  , 
मका, चवळ , टlयलॊ, तांदूळक डा, पॅरागवत , ल-ु 
बफेल गवत, अ फा अ फा गवत याबाबत मा हती  व 
सुकाचारा, शेवगा, शेवर  ,सुबाभूळ, िगर पु प,  हादगा, इ. 
वन पतीची चा-यासाठ  लागवड 

७ पॉली हाउस 
तं ान ह रत 
गृहातील शेती 
तं ान 
Poly  house 
technology 

पाच  
दवस, ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . २००० 
ती 

लाभाथ  

संक पना आ ण त व, पॉली हाऊसची ओळख, िनयं त 
वातावरणातील शेतीचा आढावा, ह रतगृहातील लागवड 
कर यात येणा-या वन पती–शोभवंत आ ण भाजीपाला, 
वन पतींचा वातावरणातील घटकांना िमळणार ितसाद- 
काशाची ती ता आ ण गुणव ा, काशवधी ितसाद, 

वा-याचावेग , तापमान, छत, हवेतील सू म वातावरण, 
वन पती पोषके, िसंचन, वन पती आ ण पाणी यांचा 
संबंध, शासक य योजना, अनुदान. 

८ देशी गाई संगोपन 
आ ण व वध 
उ पादने Desi 
cow  raring and 
its products 

तीन 
दवस, ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

देशी गाई संगोपन - संक पना, देशी गाई या व वध 
जाती व याची मा हती, देशी गाईचे चारा यव थापन, 
आदशगोठा, पा याचे िनयोजन, उ च ती या गाईची 
उपल धता व दर, देशी गाईचे आरो य, आजार व उपचार 
याबाबत मा हती. धूपकाड , शु  तूप बनव या या प ती, 
हवन सामु ी, गोमू  अक बन वणे, स य A २ दूध 
संक पना आ ण उपल ध बाजारपेठ, आंघोळ चा साबण,  
शा प ू बन वणे, गुदमारा द अक, बीजामृत जीवामृत 
गोमू  ह रतक . 

९ बुके आ ण हार 
तयार करणे 
Bouquet and 
Garland Making 

दोन दवस 
, ०३ तास 
ती दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

पु पगु छचे व वध कार, कट लॉवस आ ण लूज लॉवस,  
शाक य व पुन पाद त अवयव,  बुके तयार कर यासाठ  
वापर या जाणा-या इतर व त,ू थमाकॉल बॉल, सॅ टन 
रबीन, चमक , लोरल डंक, लोरल हो डर, रबर बँड, 
बुके तयार कर यासाठ  लागणार  उपकरने - का ी, 
िसकेटस,  वेगेवेगळ  कंटेनस,  बुके जा तकाळ 
टक यासाठ चे उपाय, व  यव था, सॅ पल बुके तयार 
करणे. 

१० हाय ोपोिन स 
Hydroponics 

दोन दवस, 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

हाय ोपोिन स तं ानाची ओळख, संक पना, लांट 
फ जओलॉ ज, वन पती या गरजा, हाय ोपोिन स 
ो वंग िस टम, वन पतीवाढ  साथीचे मा यम, 

बाजारपेठ, अथशा , वेगवेगळ  डझाई स, हाय ोपोिन स 
तं ानाचेफायदे , हाय ोपोिन स तं ाने लागवड करता 
येणा-या वन पती, िनगा व दु ती, िसंचन, पौ क, 
काढणी, शासक य योजना, भ व यातील संधी. 

११ लँड केपींग 
Landscaping 

सहा दवस, 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . २४०० 
ती 

लाभाथ  

त व, सपाट भागावर ल व टेकड वर ल लँड केपींग, 
लँड केपींग मधील उपकरणांची ओळख आ ण उपयोग, 
ाइंग, घरगुती बागा, सावजनीकबाग/उ ाने, र या या 

कडेची, फामसंकुलांची, सं थांची रेखािच े आ ण रचना, 
वेगवेग या बागांचा आराखडा, वनवास रचना व लेथ 
हाऊसची रचना, विश  े ासाठ  लॅ ड केप रचना, 
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लॅ ड केपसाठ  वापर यात येणा-या वन पती, िच हे, 
दगडाचे तुकडे व इतर सा ह य, लॅ ड के पंगसाठ  वापरात 
येणार  साधने व अवजारे. 

१२ फळ या 
Fruit Processing 

तीन 
दवस, ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

फळे व भाजीपाला वग करण, फळांचा रस काढणे, क चा 
मालाची िनवड, िशंग, ेिसंग, गाळणे, ोसेिसंग, 
बॉटिलंग, ऋत ू नुसार प हले व भाजीपाला खरेद , फूड 
मशीनर , कॅिनंग या,  वेगवेगळे ायर वाप न प हले 
व भाजीपाला सुक वणे, जॅम, जेली तयार करणे, फळांचा 
युस व प पपे टन टे ट , मामालेडस तयारकरणे, 

लोणची, टोमॅटो केचअप , सॉस , युर  आ ण पे ट तयार 
करणे, बटाटा वेफस आ ण फंगर िच स तयार करणे, 
हनेगर तयार करणे, व  यव था उभारणे, 

वेगेवेग या फूड इंड ला भेट  देणे व अहवाल तयार 
करणे, शासक य योजना. 

१३ आयुव दक उ पादने 
Ayurvedic 
Preparations, 

चार दवस, 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . १६०० 
ती 

लाभाथ  

औषधी वन पतींची ओळख यातील स य त वे, 
उपयोग, वापर यात येणारे वन पतीचे भाग, शतावर , 
अडुळसा, गुळवेल, कोरपड, आवळा, तुळस, नागरमोथा, 
कंबरमोड , पुननवा, पाणकणीस, धो ा, कडुिनंब, कुडा, 
सातवीण, भुई रंगणी, आघाडा, शंखपु पी, टाकळा, हरडा, 
बेहडा, एरंड, भुईआवळा, पळस, साग,  बहावा, धार  
िनवडंुग, सागरगोटा, सुंठ, आले, हळद, पंपळ , हरळ , 
मु डशग, धायट , पपई, गोख , तालीमखाना, िशकेकाई, 
िलंब,ू करंज, सीताफळ, काटेसावर, बाभूळ, दातवणाची 
झाडे, ई, ब बा, अफू, रठा, अजुन, आंबेहळद, 
जमालगोटा, इं ावण, इसबगोल, लसूण, ओवा, अ गंधा 
इ.चूण तयार करणे ( फळा चूण), अ र  (अशोका र ), 
आ णआसव (कुमार सव), संक पना यू ा यु टक स व 
कॉ मीसु टक स, आवळा व कोरपड उ पादने, लेह, तैला, 
घृता, वट , गु टका, का य, अवलेह, अक, आमलाकँड , 
मुर बा तयार करणे. 

१४ खते व कंपो ट 
तयार करणे 
Compost and 
Manure 
Preparation, 

दोन दवस, 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

कंपो टचे वेगेवेगळे कार, क बड खत, गांडूळखत, 
अळंबीखत, फामयाड मॅ यूअर, ऐरो बक आ ण एनएरो बक 
कंपो टंग, कंपो टंग मधील वेगवेगळे सू मजीव- 
बॅ टर या व बुरशी व इतरजीव ,खताचे पॅ कंग कसे 
करावे, बाजारपेठ कशी उपल ध करावी, कंपो टंग तयार 
कर या या प ती, घरगुती कच-यापासून खत तयार 
करणे. 

१५ ग ची वर ल बाग 
Terrace 
Gardening, 

तीन 
दवस, ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

वन पती जीवनच , वन पती शर र व ानशा , 
भाजीपाला बॅग, पौ कबाग, कचनगाडन,  आंतर 
मशागत िनयोजन, आराखडा आ ण यव थापन, बयाणे 

या, लट ंग मटे रयल, आंतर मशागत, ोथ 
रे युलेटरचा वापर, पा याचे यव थापन, खताचे 
िनयोजन, तण यव थापन, जिमनीचा कस, रोग व 
कड चे यव थापन, कंुडयांचे कार, शोिभवंत झाडे -  
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वृ , झुडपे, वेली, ुिनंग व ै िनंग,  बागकामाची अवजारे, 
थंड हवामानातील भाजीपाला, उ ण हवामानातील 
भाजीपाला, जै वक खते, जै वक क डनाशके. 

१६ भाजीपाला सुक वणे 
व पावडर तयार 
करणे 
Vegetable 
Dehydration and 
Powders, 

दोन दवस, 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

फळे आ ण भाजीपाला यांची ओळख, संघटना मक 
मानके आ ण िनयम, काम कर या या जागेची तयार  
आ ण देखभाल, वेगेवेग या मिश स, अ न सू म 
जीवशा , अ नातुन पाणी काढून टाकणाची आ ण 
सुकव या या यांची तयार  व अंमलबजावणी,  
द तऐवजीकरण आ ण रेकॉड ठेवणे, अ न सुर तता 
वछता आ ण आरो य वषयक यव था, यावसाियक 

कौश ये, सुकवणे ा येवर प रणाम करणारे घटक,  
सूय काशात वाळ वणे, डहाय ेटरचे कार, उ णता 
प वणाची हवेची एक प त,  म ाियंग , ज ाियंग,  
फळे आ ण भाजीपाला सुकवणा या येतील ट पे. 

१७ बो साय बन वणे 
Bonsai Making, 

तीन 
दवस, ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

बो साय संक पना, बो साय या व वध शैली, अपराइट, 
कॅसकेड , म ट'पल , फॉरे ट टाईल, टू  आ ण ंक 
टाईल, रा ट टाईल, िमनीएचर, ा टवुड बो साय, 

ए सपो ड ट टाईल, बो सायसाठ  वन पतीची िनवड,  
क टंग, ा टंग, लेअ रंग, रेफाईिनंग बो साय पेिसज, 
ट, ंक, फां ा, पाने, बो सायसाठ ची अवजारे व खते. 

१८ कडकनाथ क बड  
पालन 
Kadaknath 
raring 

दोन दवस, 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

मूळ, गृहिनमाण, यव थापन,   बा प, जीवनच ,  
कामिगर ची परेषा , आजाराचे यव थापन, व वध 
आजार व उपाय , कृमी,   औषधी आ ण पौ क 
गुणधम, उपकरने आ ण यांची काळजी,  पोषक 
वातावरण, व  यव था. 

१९ वष मु  जीवन 
प ती 
Toxin free life 
style products 

दोन दवस, 
०३ तास 
ती दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

हेअरवॉश (िशकेकाई, रठा आ ण इतर औषधी वन पती), 
बॉड वॉश (उटणे). डटलकेअर( दंतमंजन औषधी वन पती 
एक त क न तयार केलेले) ऑल परपज लनर 
( हनेगर), टॉयलेट लनर ( हनेगर), नैसिगक िल वड 
सोप: रठा पावडर/ रठा बया, िशकेकाई पावडर आ ण 
हनेगर, नैसिगक लनींग पावडर रठा, िशकेकाई आ ण 

बे कंग सोडा वाप न 
 

 
सह /- 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
                                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  – ४११ ०१८. 


