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

कायप का मांक - १७९ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – २१/०७/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२१/०७/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० 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.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
५) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड  
८) मा. साद शे ट   
९) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

      १०) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
             ११) मा.तापक र अिनता म छं  
             १२) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
             १३) मा.काळे वमल रमेश 

 
 

            यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.भोसले-
मु य लेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे–सह शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क,मा.उबाळे- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.दांगट, 
मा.बरशे ट ,मा.गलबले,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.गायकवाड,मा.र पारखी-कायकार  अिभयंता, 
मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार ,मा.बोदाडे,मा.बडे- शासन अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार , 
मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

घेणेत आले – 
 

 

वषय मांक-२३) तरतूद वग करणेबाबत–मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक-२४) तरतूद वग करणेबाबत– मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
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वषय मांक-२५) ठराव .११२२४ द.३१/३/२०१५म ये दु ती करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, 

मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
वषय मांक-२६) नाहरकत दाखला देणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा 

ताव... 
वषय मांक-२७) Special Olympic World Games, Los Angeles 2015 या पधसाठ  म.न.पा. 

प रसरातील िनवड झाले या अपंग व ाथ  खेळाडंूना आिथक सहा य करणेस 
मा यता घेणेबाबत – मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-२८) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा 

ताव... 
वषय मांक-२९) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क े य कायालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा 
ताव... 

वषय मांक-३०) सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामां या तरतुद म ये 
वाढ घट करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-३१) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा 

ताव... 
वषय मांक-३२) पंपर  िचंचवड मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वाढ/घट 

करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
वषय मांक-३३) महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी 

येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  
यांचा ताव... 

वषय मांक-३४) िनगड  गावठाण भाग . १३ मधील व वध वकास कामांसाठ  अंतगत तरतूद 
वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-३५) क प स लागारांना फ  अदा करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सिुनता 
गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-३६) कामां या तरतुद म ये वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता 
गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-३७) कामां या तरतुद म ये वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता 
गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-३८) संत तुकाराम महाराज सोहळा द.९/७/१५ रोजी आकुड  येथील मु कामी 
क रता वनी ेपण व काश यव था करणे कामास येणारे खचास मंजुर बाबत  

वषय मांक-३९) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील इ े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा 

ताव... 
वषय मांक-४०) थाप य उ ान वभागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य 

उ ान वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
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वषय मांक-४१) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ब े य कायालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा 
ताव... 

वषय मांक-४२) मा. थायी सिमती ठराव .११८५५, द.२३/०६/२०१५ वषय .६१ चा ठराव 
र  क न सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता 
गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-४३) तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
वषय मांक-४४) ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 

कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता 
गवळ  यांचा ताव... 

 वषय मांक-४५) कामां या तरतुद म ये वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता 
गवळ  यांचा ताव... 

 वषय मांक-४६) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता 
गवळ  यांचा ताव... 

 वषय मांक-४७) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता 
गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-४८) ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 
कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता 
गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-४९) सन २०१४-१५ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-५०) मनपा या मा य व चिलत प तीनुसार क प स लागार यांना फ  अदा 
करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

वषय मांक-५१) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क भाग व क मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  
यांचा ताव... 

वषय मांक-५२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, जलशु करण क , से. .२३ येथे पाणी 
शु करण येसाठ  व प व पातील पॉली ऍ युिमिनयम लोराईड व 
पावडर पॉली ऍ युिमिनयम लोराईड पुर वणेबाबत... 

वषय मांक-५३) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील भागातील 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम 
भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक-५४) एस.के.बापू फाऊंडेशन या सं थेस मुदतवाढ देणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

-------- 
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ठराव मांक – १२००१     वषय मांक – १ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१८८/१५ द.०९/७/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, भाग .१४ 
भ श  उ ान येथील से. .२६ येथील ना याची सुधारणा करणेकामी मे.एस.ड .द डकर 
(िन.र. .२२,४०,८९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे स या णव) पे ा ३७.९८% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,५९,२९५/- पयत काम क न घेणेकामी ठेकेदार यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२००२     वषय मांक – २ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/६४/१५ द.०९/७/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१४-१५ मधील काम .१० अ वये, . .२९ 
इं ायणीनगरम ये ठक ठकाणी पु षांसाठ  व म हलांसाठ  मुता-या बांधणे मे.सिचन द ा य लकारे 
(िन.र. .९,८०,३८०/-) (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार ितनशे ऐंशी फ ) पे ा २३.४०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,८८,५२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२००३     वषय मांक – ३ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – शासन 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/३/का व/७३९/२०१५ द.१३/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मे. स झेरॉ स, पंपर  व मे.कॉपी लाईन यांचेकडून किन  अिभयंता ( थाप य), थाप य 
अिभयां क  सहा यक व स हअर पदाचे लेखी पर े या प का झेरॉ सबाबत करारनामा न करता थेट 
प तीने क न घेतले या कामास व याक रता मे. स झेरॉ स, पंपर  यांना प का झेरॉ सचे 
बीलापोट  र. .५,०८,५२८/- व मे.कॉपी लाईन, िनगड  ािधकरण यांना पयायी यव था हणून ३ 
झेरॉ स मशीन, वाहतूक खच व मनु यबळासह पुर वणेचे बीलापोट  र. .४३,०००/- अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२००४     वषय मांक – ४ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मुलेप/१/का व/७३३/१५ द.१३/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मु य लेखाप र ण वभागाचे सन २०१५-२०१६चे मुळ 
अंदाजप कात अ थायी अ थापनेसाठ  र. .५०,०००/- तरतूद करणेत आली आहे. तरतूद करतेवेळ  या 
वभागात एकच कोपा पासा/ड .ट .पी.ऑपरेटर होते. या वभागास न याने दोन ऑपरेटर देणेत आले 
आहेत. तसेच आदेश .ई-ग ह./का व/१/३०२/२०१५ द. २०/०६/२०१५ अ वये र. .६,०८९/- 
व ावेतन अदा करणेस व फरक अदा करणेस मा यता दलेली आहे. यामुळे व ावेतन अदा 
करणेकामी अ थायी अ थापना या लेखािशषावर ल तरतूद अपुर  पडत असुन मुलेप वभागाकड ल थायी 
अ थापना या लेखािशषावर ल र. .३,७२,००,०००/- तरतुद मधून अ थायी अ थापना या लेखािशषावर 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूिच करण ७ मधील २(२) (ब) अ वये 
र. .१,७०,०००/- तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२००५     वषय मांक – ५ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग हन स/११/का व/६९/१५ द.१३/०७/२०१५ 
वषय - सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ्  ऑफ इं डया यांना इंटरनेट बँड व थसाठ  मुदतवाढ देणेबाबत... 

वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२००६     वषय मांक – ६ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/५६८/२०१५ द.१३/०७/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता आव यक असलेली तावातील प  अ म ये नमूद 
केलेली व वध पदे ह  मानधनावर ६ म ह यांक रता ता पुर या व पात एक त मानधनावर भरणेस, 
तसेच सदर पदे वृ प ात जा हरात देऊन भरणेस आ ण सदर पदांना तावातील प  ‘ब’, प  ‘क’ 
म ये नमूद केले या अनुभवा माणे दरमहा एक त मानधन र कम अदा करणेस आ ण तावातील 
प  अ मधील १ ते २ कर ता उमेदवार न िमळालेस सदर पदे भरेपयत दर सोमवार  Walk In Interview 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२००७     वषय मांक – ७ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२७८/१५ द.७/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालयाचे काय े ातील भाग .४३,४४, ४५ व ४८ मधील नाले 
साफसफाई क न गाळाची वाहतुक करणे या कामाची िन.नो. .१/२०१५-१६ िन वदा र. .४,५१,७४४/- 
वतमानप ाम ये िस  क न दर माग व यात आले आहे. सदरची िन वदा द.०५/०५/२०१५ रोजी 
उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे अनुषंगाने मे. ी.साईकृपा क शन यांनी अंदाजप क य 
र. .४,५१,७४४/-पे ा ३९.५०% कमी हे दर िन वदेम ये सादर केलेले आहे. सादर केलेले दर हे लघु म 
अस याने व अंदाजप क य र. .४,५१,७४४/- पे ा ३९.५०% कमीने हणजेच र. .२,७३,३०५/- इत या 
र कमेची होत अस याने सदरचे दर वकृत करणेत आले आहे. याकामी यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आलेला असुन कामाची तातड  ल ात घेऊन ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२००८     वषय मांक – ८ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/८२/१५ द.१४/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ काय मासाठ  १८ मा यिमक व ालयातील ८०% पे ा जा त 
गुण िमळाले या १२४ व अंध व अपंग १० असे एकुण १३४ व ा याना ावयाचे ो साहन पर र कम 
५६,५०,०००/- व काय म आयोजनासाठ  येणारा अपे त खच र. .४०,०००/- (अ र  र. .चाळ स हजार 
फ ) आगाऊ र कम मा.िश णािधकार  यांचे नावे अदा करणेस व सदरचा खच थेट प तीने खु या 
बाजारातुन करारनामा न करता मा यता देणेकामी तसेच सन २०१५-१६ म ये मा यिमक िश ण 
वभागाकड ल गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ या लेखािशषावर ल तरतुद अपुर  पडत अस याने 
मा यिमक िश ण वभागा या अंदाजप कात शालेय व ाथ  गणवेश या लेखािशषावर कर यात आलेली 
र. .२,७५,००,०००/- या रकमेतुन गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ या लेखािशषावर र. .२०,००,०००/- 
लाख तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२००९     वषय मांक – ९ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय व ुत 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ े/ व/का व/१६८/२०१५ द.२९/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 द.२/६/१५ रोजी मा. थायी सिमती सभागृहात मा.महापौर यांचे अ य तेखाली सभा घेणेत 
आली होती. सदर सभेत संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा मु कामाचे ठकाणी ता पुर या व पात 
विन ेपण यव था, काश यव था, जिन  संच यव था, सी.सी.ट . ह . यव था व वारकर  

मु कामाचे ठकाणी जिन  संच स हत काश यव था करणे आव यक आहे. सदर कामांचे अंदाजप क 
तयार कर यात आले असून यास अंदाजे र. .४,६९,२७३/- इतका खच अपे त आहे. सदरचे काम हे 
िन वदा पुव वकृत दरा माणे मे. वजय इले क स & जनरेटर यांचेकडून िन वदा नोट स . १/५९ – 
२०१४/१५ चे मंजुर दर १% कमी माणे सदरचे काम व येणा-या खचास मंजुर कर ता सदरचा वषय 
करारनामा न क न पुव िन वदा वकृत दराने करणेकर ता मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०१०     वषय मांक – १० 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – उ ान व ुत 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . व/उ ान/१८६/१५ द.१०/७/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 पं.िचं. मनपाचे श हद तुकाराम ओंबाळे उ ान वेणुनगर वाकड येथे िसंगल फेज वीजमीटर 
घेणेकामी करारनामा न करता र. .१२१०/- (अ र  र. .एक हजार दोनशे दहा फ ) म.रा. व. व.कं. 
मया. यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०११     वषय मांक – ११ 
दनाकं – २१/०७/२०१५     वभाग – उ ान- व ुत 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .उ ान/ व/१८७/१५ द.१०/७/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

पं.िचं. मनपाचे औंध ते रावेत बी.आर.ट . र याचे सुशोिभकरण करणेकामी ताथवडे मनपा 
शाळेजवळ ी फेज वीजमीटर घेणेकामी करारनामा न करता र. .२०१०/- (अ र  र. .दोन हजार दहा 
फ ) म.रा. व. व.कं. मया. यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०१२     वषय मांक – १२ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – उ ान व ुत 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .उ ान/ व/१८८/१५ द.१०/७/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 पं.िचं. मनपाचे औंध ते रावेत बी.आर.ट .एस. र याचे सुशोिभकरण करणेकामी ताथवडे राजीव 
गांधी बजनेस कुलजवळ ी फेज वीजमीटर घेणेकामी करारनामा न करता र. .२०१०/- (अ र  
र. .दोन हजार दहा फ ) म.रा. व. व.कं. मया. यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०१३     वषय मांक – १३ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – उ ान 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४ए/का व/४८३/२०१५ द.१४/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा उ ान वभागाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये खेळणी दु ती व देखभाल या 
लेखािशषावर र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) तरतुद करणेत आली आहे. तथा प खेळणी 
दु ती व देखभाल या लेखािशषावर र. .३०,००,०००/- तरतुद अपुर  पडत अस याने या लेखािशषावर 
र. .१९,००,०००/- वाढ व रकमेची आव यकता आहे. सबब सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील उ ाने 
नुतनीकरण व वकसीत करणे या लेखािशषामधुन र. .१९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख फ ) 
खेळणी दु ती व देखभाल या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०१४     वषय मांक – १४ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/९२/१५ द.९/७/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२२.६.२०१५ ते द.२८.६.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/९२/२०१५ द.०९.०७.२०१५ 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 – १२०१५     वषय मांक – १५ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – थािनक सं था कर 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . थासंक/६/का व/१९०/१५ द.१३/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

दै.लोकमत व दै.सकाळ या वतमानप ांची वशेष रोटेशन नुसार िस  केले या जा हरातीचे बल 
अदा करणेक रता संबंिधतांना अदा करावयाचे एकुण र. .२८,१९२/- (अ र  र. .अ ठावीस हजार एकशे 
या णव फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०१६     वषय मांक – १६ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – िनवडणूक 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .िनवडणूक/१/का व/३०८/१५ द.१४/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे भाग .४३ जागा अ चे र  जागेकर ता झाले या िनवडणूक साठ , िनवडणूक 
वभागाकडून तावात नमूद केले माणे एकूण र. .५,०९,६८२/- (अ र  र. .पाच लाख नऊ हजार सहाशे 
याऐंशी फ ) इतका खच व वध कामांकर ता झालेला असून सदर झाले या खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०१७     वषय मांक – १७ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२२८/१५ द.१५/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
भाग .२९ गवळ माथा झोपडप ट तील संडास लॉक न.ं १ (१६ संडास) पाडून २६ िस सचे शौचालय 

बांधणेकामी मे.िस क  लंबींग अँड े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर (िन वदा र कम पये ३२,६०,१०५/- 
(अ र  र. . ब ीस लाख साठ हजार एकशे पाच फ ) पे ा ५.१०% कमी) दराची  िन वदा मंजुर दराने 
र कम पये ३०,९३,८४०/- माणे काम क न घेणेस तसेच  िन वदेतील  िनयम अट /शत 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 – १२०१८     वषय मांक – १८ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – डा 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/५०/१५ द.३०/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा ठ. .१०७ द.१५/७/२०१५ नुसार, महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ ड 
िश यवृ ी मधील ३ पान .१८ माणे आंतरा ीय तरांवर ल  खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये 
नमुद केले माणे कु.सुशांत गणेश तरवडे याची बँकॉक थायलडँ येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते 
२१/०६/२०१५ रोजी होणा-या इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस ्   चॅ पयनिशपकर ता योगा 
फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत   राहणेकामी 
र. .४१,२५०/- (अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) कु.सुशांत गणेश तरवडे यांस आिथक 
सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०१९     वषय मांक – १९ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – डा 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/४९/१५ द.३०/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा ठ. .१०८ द.१५/७/२०१५ नुसार, महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ 
ड िश यवृ ी मधील ३ पान .१८ माणे आंतरा ीय तरांवर ल  खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये 
नमुद केले माणे कु.सं दप जनादन भापकर याची बँकॉक थायलंड येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते 
२१/०६/२०१५ रोजी होणा-या इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस ्   चॅ पयनिशपकर ता योगा 
फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत   राहणेकामी 
र. .४१,२५०/- (अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) कु.सं दप जनादन भापकर यांस 
आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०२०     वषय मांक – २० 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – डा 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/४५/१५ द.२५/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. डा सिमती सभा ठ. .१०९ द.१५/७/२०१५ नुसार, मा.महापािलका सभा ठराव  .४२१ 
द.१८/०१/२०१४ अ वये डा धोरण पा. .१४ वर ल डा वभागाकड ल धोरण िनयमावली भाग .०१ 
ड िश यवृ ी व आिथक मदतीक रता िनयम मांक-०३. आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधम ये 
सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणे नुसार म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू एिशयन, रा कुल 
कॉमनवे थ ऑंिल पक अशा नामां कत आंतररा ीय पधम ये सहभागी होतात. अशा खेळाडंूना वास  
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खच, वेश शु क िनवास, भोजन इ. खचा या ७५ ट के कंवा जा तीत जा त र. .१,००,०००/- पयत 
अथसहा य दे यात यावे. अशी महापािलका डा धोरणाम ये मा यता दे यात आलेली आहे.  

तसेच डा धोरण, भाग .१ - फ - डा िश ण क  - याम ये अ. .०२ साहसी डा 
कारांना उ ेजन देणे यात भाग-३ – इतर अँड हचर पो स – पधा मक व अ पधा मक असे 

वग करण क न या इ हट या पधा घेणे श य आहे, यां या पधा घेऊन इतर इ हटचे ा या क 
दाख व याचा य  हावा. यामुळे या खेळांना मो या माणात ो साहन िमळेल. तसेच िश ण 
राब वणे, साहसी स ाह भर वणे व साहसी डा कारांना पुर कार दे यात यावेत. मो हमांसाठ  आिथक 
मदत तसेच सा ह य खरेद  व इतर बाबींसाठ  आिथक मदत कर यात यावी. भ व यात वचार कर यात 
येईल. असे नमूद केलेले आहे. 
 परंतु डा धोरणाम ये, म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना 
िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबतचे िनयम व अट  िन त केलेले नाह त. 
म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता आिथक 
सहा य अदा करणे बाबत सोबतचे प  अ म ये नमूद केले माणे िनयम व अट  िन त करणेस 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १२०२१     वषय मांक – २१ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – डा 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/५६/१५ द.०३/०६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मा. डा सिमती सभा ठ. .११० द.१५/७/२०१५ नुसार, ी.अिनल चं कांत वाघ, फायरमन 
अ नशामक वभाग यांची द. १८/०५/२०१५ ते ०५/०६/२०१५ या कालावधीम ये माऊंट गंगो ी ३, 
(उंची ६,५५७ मी.उंच) येथील िगयारोहण मो हमे क रता िनवड करणेत आलेली असलेने, सदर 
मो हमेक रता इं डयन माऊंटने रंग फेडरेशन, द ली व सदर मो हमेक रता इं डयन माऊंटने रंग फेडरेशन, 
द ली यांची मा यता घेतलेली असून, 3 Point Adventure, Uttarakhand ह  सं था या मो हमेची सु े 
व जबाबदार  वीकारत असून, या सं थेमाफत ह  मो हम पार पाडणे क रता र. .१,५०,०००/- (अ र  
र. .एक लाख प नास हजार फ ) इतके आिथक सहा य िमळणेबाबत मागणी केली आहे.  

मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/०१/२०१४ अ वये डा धोरण पा. .१४ वर ल डा 
वभागाकड ल धोरण िनयमावली भाग .०१ ड िश यवृ ी व आिथक मदतीक रता िनयम मांक-०३. 
आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधम ये सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणे नुसार म.न.पा. 
प रसरातील जे खेळाडू एिशयन, रा कुल कॉमनवे थ ऑंिल पक अशा नामां कत आंतररा ीय पधम ये 
सहभागी होतात. अशा खेळाडंूना वास खच, वेश शु क िनवास, भोजन इ. खचा या ७५ ट के कंवा 
जा तीत जा त र. .१,००,०००/- पयत अथसहा य दे यात यावे. अशी महापािलका डा धोरणाम ये 
मा यता दे यात आलेली आहे.  

िनमं त पधसाठ  जाणा-या आंतररा ीय खेळाडंूसाठ  सदर आिथक सहा य देय राहणार नाह . 
महारा  शासन, क  सरकार अथवा पंपर  िचंचवड म.न.पा. यापैक  एकाच ािधकृत सं थेकडून पधा 
वास िनवास, भोजन खच देय रा हल. तसेच लेखी प  संबंिधत रा य,रा ीय डा संघटनेकडून देणे 

बंधनकारक रा हल. अशी महापािलका सभेने डा धोरणास मा यता दलेली आहे. 
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पंपर  िचंचवड म.न.पा. डा धोरण, भाग .१ - फ - डा िश ण क  - याम ये अ. .०२ 

साहसी डा कारांना उ ेजन देणे यात भाग-३ – इतर अँड हचर पो स – पधा मक व 
अ पधा मक असे वग करण क न या इ हट या पधा घेणे श य आहे, यां या पधा घेऊन इतर 
इ हटचे ा या क दाख व याचा य  हावा. यामुळे या खेळांना मो या माणात ो साहन िमळेल. 
तसेच िश ण राब वण,े साहसी स ाह भर वणे व साहसी डा कारांना पुर कार दे यात यावेत. 
मो हमांसाठ  आिथक मदत तसेच सा ह य खरेद  व इतर बाबींसाठ  आिथक मदत कर यात यावी. 
भ व यात वचार कर यात येईल. असे नमूद केलेले आहे. 

परंतु म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबत या िनयम व अट  िन त केले या नाह त. याबाबत 
मा.आयु  यांची मा.महापौर यांचेशी द.१२/५/२०१५ रोजी सम  चचा झाली. सदर चचम ये मा.आयु  
यांनी डा धोरणाम ये  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार  ,कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबत या िनयम व अट  िन त करणेस, मा.महापािलका 
सभे या उमेद मा यतेवर ी.अिनल चं कांत वाघ, फायरमन अ नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ 
या िगयारोहण मो हम २०१५ क रता आिथक सहा य अदा कर यात यावे,असे ठरले होते. 

यानुसार तातड ची बाब हणून मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/३/का व/२०१५ 
द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अिनल चं कांत वाघ, फायरमन अ नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ 
या िगयारोहण मो हम २०१५ क रता आिथक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ ) 3 
Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे आिथक सहा य अदा कर यात आलेले आहे.  

डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा. अिधकार , कमचार  यांना 
िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबत या िनयम व अट  िन त करणेस, 
मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/३/का व/२०१५ 
द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अिनल चं कांत वाघ, फायरमन अ नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ 
या िगयारोहण मो हम २०१५ क रता आिथक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ ) 3 
Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे अदा के याने यास  मा. डा सिमती सभेमाफत 
मा. थायी सिमती सभा व मा.महापािलका सभेची काय र मा यता घेणे आव यक आहे.  
 सबब डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना 
िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा करणे बाबत या िनयम व अट  िन त करणेस, 
मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/३/का व/२०१५ 
द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अिनल चं कांत वाघ, फायरमन अ नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ 
या िगयारोहण मो हम २०१५ क रता आिथक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ ) 3 
Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे अदा के याने यास काय र मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२०२२     वषय मांक – २२ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – डा 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/७६/१५ द.२१/०१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मा. डा सिमती सभा ठ. .१११ द.१५/७/२०१५ नुसार, मा.महापािलका सभा ठराव मांक 
१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/ १८८/२०१२ 
द.०४/०७/२०१२ म ये नमूद केले माणे डा वभागांतगत खेळाडू द क योजना २०१४-१५ (ितसर  
बॅच) चे अजावर िनणय घेणेकामी मा.सहा.आयु  ( डा) यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/६०७/२०१४, द.०३/११/२०१४ नुसार डा अिधकार , खेळाडू द क योजना मुख व 

संबंिधत खेळाचे डा पयवे क यांनी तावात नमुद एकूण १६ अजापैक  १५ खेळाडंूचे अज पा  क न 
खेळाडू द क योजना २०१४-१५ चा लाभ हा २ वषाक रता देणेस व याकामी येणा-या 
र. .५०,२४,०००/- (अ र  र. .प नास लाख चोवीस हजार फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू 
द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक –१२०२३     वषय मांक – २३ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक –मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड   
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ड े ीय कायालय व मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या 
आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१२०२४     वषय मांक – २४ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .९,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१२०२५     वषय मांक – २५ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . ११२२४ दनांक ३१/३/२०१५ मधील “र. .१४,८३,०१४/- पयत” हा 
मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “र. .२०,२६,६२७/- पयत” हा मजकूर समा व  कर याची 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१२०२६     वषय मांक – २६ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 ी.संद प ानोबा ग हाणे, िलपीक, थािनक सं था कर वभाग हे दनांक २३/०२/२००० पासून 
मनपाम ये काम कर त आहेत. ी.संद प ानोबा ग हाणे यांना पवना सहकार  बँक मयाद त िचंचवड 
या बँके या संचालक पदावर काम कर यास महारा  नागर  सेवा (वतणुक) िनयम १९७९ मधील िनयम 
१६ (३) नुसार कायालयीन कामाची वेळ सोडून काम करणेस तसेच ते बँकेकडून कोणताह  आिथक 
मोबदला घेणार नाह त या अट वर काय करणेस यांचे वनंती अजानुसार ना हरकत दाखला दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२०२७     वषय मांक – २७ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड म.न.पा.प रसरातील खालील ४ अपंग व ाथ  खेळाडंूची Special Olympic 
World Games ,Los Angeles 2015 या पधसाठ  िनवड झालेली असून यांचा तपशील खालील माणे  

अ. . व ाथ  खेळाडंूचे 
नाव 

प ा खेळ कार शाळेचे नाव 

१  िनशा िचंतोळे िनगड  
ािधकरण  

हॉली बॉल  साई सं कार सं था,िचंचवड  

२  सिचन शमा  मोशी  बॅडिमंटन साई सं कार सं था,िचंचवड 
३  वषा नगराळे  संभाजीनगर 

िचंचवड  
हॉली बॉल कामायनी व ालय ,िनगड   

४  भरत पाट ल  भोसर   सायकिलंग  कामायनी व ालय ,िनगड  
पंपर  िचंचवड म.न.पा.प रसरातील वर ल  ४ अपंग व ाथ  खेळाडंूची Special Olympic World 

Games,Los Angeles 2015 या पधसाठ  िनवड झाली असून Special Olympic World Summer Games 

या पधा द. २५/७/२०१५ ते द.२/८/२०१५ या काळात Los Angeles, California,USA येथे 
आयो जत के या असून सदर ४ खेळाडू द.२०/७/२०१५ रोजी मुंबई येथून िनघणार आहेत. 
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म.न.पा. डा धोरणात,आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  

आिथक सहा य करणे अशी तरतूद आहे.या तरतुद  नुसार वर ल पंपर  िचंचवड म.न.पा. प रसरातील ४ 
अपंग व ाथ  खेळाडंूची Special Olympic World Games ,Los Angeles 2015 या क रता िनवड झा याने, 
यांना पधसाठ  उप थत राहणे क रता, वास,भोजन, पधा क ट इ.क रता येक  र. .१,००,०००/- 
अथवा म.न.पा.िनयमानुसार आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

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

ठराव मांक –१२०२८     वषय मांक – २८ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 क े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमुद माणे कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .१९,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२०२९     वषय मांक – २९ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 क े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२०३०     वषय मांक – ३० 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामां या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२०३१     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 “ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमुद माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करावयाचा आहे. तर  या माणे बदल होणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .११,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१२०३२     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

पं.िचं.म.न.पा. या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .१६,८०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२०३३     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या मा यतेने व नव 
गती िम  मंडळ,इं दरानगर,िचंचवड,पुणे ४११०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जुलै २०१५ या 

काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा भोईर वरंगुळा 
क  ेमलोक पाक िचंचवड पुणे ४११०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर  कॅरम पधा २०१४ (पु ष, 
म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत कर यात येत आहे.  

सदर पधा अनुषंगाने, नव गती िम  मंडळ, इं दरानगर िचंचवड, पुणे ४११०३३ यांनी खालील 

माण े पधचे अंदाजप क सादर केलेले आहे.  
 

अ 
 

खचाचा तपिशल अंदाजे खच 
र. . 

 पधत सहभागी होणा-या अंदाजे खेळाडंूची सं या = २०० खेळाडू    

१ पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन फ  (पी.ड .सी.ए.)फ   ३,०००/- 
२ रेफर  मानधन  १७,४००/- 
३ कॅरम बोड पूण सेट भाडे-१६ बोड X३ दवस X ित दन भाडे र. .४५० 

=२१६००/- 
२१,६००/- 

४ कॅरम बोड वाहतूक भाडे ,(पुणे-िचंचवड –पु हा पुणे) २,८००/- 
५ कॅरम से टंग इले िशयन मानधन   ३,०००/- 
६  कॅरम ॉ चाजस  ५००/- 
७  कॅरम पावडर ६ कलो  १,२००/- 
८  टेशनर   २,०००/- 
९  पी. ह .सी. ले स बॅनर खच =५ बॅनर १६२००/-  १६,२००/- 
१०  हँड बल,झेरॉ स खच ,िनमं ण प का छपाई , माणप  छपाई खच  ५०००/- 
११  रोख ब से  १,३६,०००/- 
१२  पधा उ ाटन,समारोप समारंभ  ,पाहुणे पदािधकार  स काराथ बुके खरेद  ,हार 

नारळ खच 
५०००/- 

१३  पधा उदघाटन , पधा काळ . पधा समारोप संगी पाहु णे पदािधकार  
रेफर ,,खेळाडू ,पंच यांक रता चहापान अ पोपहार, बसलेर  पाणी यव था इ. 

२०,१४०/- 
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१४ ॉफ ज ,स मान खच=१)पु ष गट १ ते ८ ॉफ ज,२)म हला गट १ ते ४ ॉफ ज 

३)जे  नाग रक गट १ ते ४ ॉफ ज=एकूण १६ ॉफ ज व १०  स मान िच हे 
२५,०००/- 

१५ टेज,मंडप यव था व टेबल खु या खच = 
खु या वदाउट हँडल =१०० ,टेबल लॉथ वुईथ टेबल =४   

५०,०००/- 

१६ व ुत , पकर ,माईक व जनरेटर यव था खच २०,०००/- 
१७ प कार प रषद चहापान खच   ३,०००/- 
१८ िस  साठ  फोटो खच  ५,०००/- 
१९ पधा अनुषंगाने इतर करकोळ खच  ५,०००/- 
                                                  एकूण र. . ३,४१,८४०/- 

 

तर  वर ल माणे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन 
यां या मा यतेने व नव गती िम  मंडळ,इं दरानगर,िचंचवड,पुणे ४११०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते 
३१ जुलै २०१५ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पपंर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा 
भोईर वरंगुळा क  ेमलोक पाक िचंचवड पुणे ४११०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर  कॅरम पधा 
२०१४ (पु ष, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस येणा-या अंदाजे र. .३,४१,८४०/- 
इतका खच अपे त आहे. 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 उवर त र. .२,७१,८४०/- 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 बॅनर, ि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 करणेसं मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१२०३४     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सिुनता गवळ  यांचा ताव... 

सन २०१५-१६ चे मंजूर अंदाजप कात मुळातच थम ाधा याने करावया या ब-याचशा वकास 
कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस याने या कामांची िन वदांची कायवाह  करता येणे श य 
नाह . सबब अशा थम ाधा याने करावया या कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक व म ा  
आहे. यायोगे या कामां या िन वदा काढणे सुलभ होईल. तथा प, अशा कामांसाठ या तरतुद म ये वाढ 
करावयाची झा यास दु यम ाधा याने करावया या या कामांसाठ  सु ा अप-ुया तरतुद करणेत 
आले या आहेत, या कमी क न हणजेच याम ये घट क न या रकमा वाढ साठ  वग करता येणे 
श य नाह . याअनुषंगाने िनगड  गावठाण भाग .१३ मधील एकूण तीन व वध वकास कामांसाठ  
करा या लागणा-या वाढ आ ण घट याबाबतचा तावात नमूद  तपिशल त ा (प रिश ) नमूद माणे 
वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४१,०५,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.   
-------- 
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ठराव मांक –१२०३५     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात व वध क प राब वणेत येत आहेत. सदर क प 
गुणव ेने व वेळेत पुण होणेसाठ  व मनपाकड ल उपल ध अिभयं यांचा वचार क न सदर क पासाठ  
क प स लागार (Project Management Consultant) यांची नेमणुक करणेत येते. याकामी यापुव  

मा. थायी सिमतीने अशा कारचे क प स लागार नेमताना क पा या कंमती या २.३५% + 
सेवाकर अशी फ  अदा करणेस वेळोवेळ  मा यता दलेली आहे. तथा प मागील ३-४ म ह यापुव  
मा. थायी सिमतीम ये स लागारांना स लागार फ  हणुन २.३५% ावी व सेवाकर देऊ नये असा 
िनणय झाला अस याने क प स लागारांना काम करणे अडचणीचे होते आहे. तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील सव स लागारांना चालु व भ व यातील कामांसाठ  यापुव या प तीनुसारच क प 
कंमती या २.३५% + सेवाकर अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक –१२०३६     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 सांगवी भाग .५९ मधील UTWT  व  TWT प तीचे काँ ट र ते ता वत असून सदर या 
कामाक रता आव यक तरतूद तावात नमूद कामातून वग क न िमळणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .३,००,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१२०३७     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २१/०७/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 सांगवी भाग .५९ मधील UTWT  व  TWT प तीचे काँ ट र ते ता वत असून सदर या 
कामाक रता आव यक तरतूद तावात नमूद कामातून वग क न िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. 
           (वाढ/घट र. .४,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२०३८     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय, व ुत  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ े/ व/का व/१६८/२०१५ द.२९/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 द.२/६/१५ रोजी मा. थायी सिमती सभागृहात मा.महापौर यांचे अ य तेत सभा घेणेत आली 
होती. सदर सभेत संत तुकाराम महाराज सोहळा मु कामाचे ठकाणी ता पुर या व पात विन ेपण 
यव था, काश यव था, जिन  संच यव था, सी.सी.ट . ह . यव था व वारकर  मु कामाचे ठकाणी 
जिन  संच स हत काश यव था करणे आव यक आहे. वर ल कामांची अंदाजप क तायर कर यात 
आले असून यास अंदाजे र. .४,६९,२७३/- इतका खच अपे त आहे. सदरचे काम हे िन वदा पुव 
वकृत दरा माणे मे. वजय इले क स & जनरेटर यांचेकडून िन वदा नोट स .१/५९-२०१४/१५ चे 

मंजुर दर १% कमी माणे सदरचे काम व येणा-या खचास मंजुर कर ता सदरचा वषय करारनामा न 
क न पुव िन वदा वकृत दराने करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१२०३९     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 इ े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये फेरबदल 
करावयाचा आहे. तर  तावात नमुद माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .२,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१२०४०     वषय मांक – ४० 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२०४१     वषय मांक – ४१ 
दनाकं – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 ब े ीय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये फेरबदल 
करावयाचा आहे. तर  तावात नमूद माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१२०४२     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११८५५, द.२३/०६/२०१५, वषय .६१ चा ठराव र  क न 

तावात नमुद केले माणे “ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करावयाचा आहे. तर  या माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 (वाढ/घट र. .७,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१२०४३     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे “ब” े ीय कायालय व मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या 
आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे तरतूद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .२०,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१२०४४     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 “ब” भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .९,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१२०४५     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 सांगवी भाग .५९ मधील UTWT  व  TWT प तीचे काँ ट र ते ता वत असून सदर या 
कामाक रता आव यक तरतूद तावात नमूद कामातून वग क न िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. 
               (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –१२०४६     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .८,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –१२०४७     वषय मांक – ४७ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे थाप य 
इ े ीय वभागाअंतगत तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .९,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –१२०४८     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 “ब” भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१२०४९     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद माणे तरतूद वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –१२०५०     वषय मांक – ५० 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड मनपा े ातील जमा-३१ या र याचे डांगे चौक ते िशवाजी चौक, हंजवड  
पयत र ता ं द करणाचे व मजबुतीकरणाचे काम करणेसाठ  मनपा या सन २०१५-२०१६ या 
अंदाजप कात तरतुद करणेत आलेली आहे. हंजवड  येथील वाहतूक क ड  सोड वणेसाठ  सदर र याचे 
मजबुतीकरण व ं द करण करणे आव यक आहे. या कारचे कामाचा अनुभव असणारे मे.इ ा कंग 
क स टंग इं जिनअस ( ा) िल. हे क प स लागार (PMC) आहे. तर  मनपा या मा य व चिलत 
प तीनुसार क प स लागार यानंा िन वदा रकमे या २.३५%  (िन वदा पूव ०.९%  व िन वदा प ात     

१.४५%) फ  अिधक सेवाकर अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१२०५१     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 

“क” भाग व “क” मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,००,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –१२०५२     वषय मांक – ५२ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – जलशु करण क  से.२३  
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/जशुके/२८४/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलशु करण क  से. .२३ येथे पाणी शु करण येसाठ  
व प व पातील पॉली ऍ युिमिनयम लोराईड व पावडर व पातील पॉली ऍ युिमिनयम लोराईडचा 
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पुर वणे या कामाचा आदेश संदभ .४ अ वये दे यात आला आहे. सदर िन वदेत मे.एस. ह .एस. 
केिमकॅल व मे.केिमकॅल पपल यांना अनु मे ६०% व ४०% माणे प रमाण पुरवणे आदेश दे यात आले 
आहे. िन वदा अट  व शत नुसार आव यकता अस यास िन वदा दराने ५०% जादा प रमाण पुर वणेची 
अट िन वदेम ये घेणेत आलेली आहे. या वष साठ  पी.ए.सी. िल वड व पावडर खरेद  करणेसाठ  
अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. चालू िन वदेतील करारनामा नुसार ठेकेदार यांनी वाढ व ५०% 
पी.ए.सी. िल वड व पावडर आहे. याच िन वदा दराने हणजेच अनु मे िल वड पी.ए.सी. चा दर 
र. .१२,६००/- ित मे.टन व पावडर पी.ए.सी. चा दर र. .३१,१५० ित मे.टन असे देणे बंधनकारक 
आहे.  
 पावसा या या काळात अशु  पा याम ये वाढलेली गढूळता कमी कर यासाठ  चालू िन वदेतील 
पावडर व पातील पॉली ऍ युिमिनयम लोराईडचा ५०% वाढ व पुरवठा िन वदा अट  व शत माणे 
िन वदा दराने घेणे आहे. याअनुषंगाने मे.एस. ह .एस. केिमकल काप रेशन यां याकडून पावडर PAC 

या २०८.२० मे.टन प रमाणा या ५०% वाढ व पुरवठा हणजेच १०४.१० मे.टन पुरवठा घेणे आव यक 
आहे.  
 यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा पुरवठा आदेशामधील दरा माण े

१) एस. ह .एस. केिमकल काप रेशन यांना ५०% वाढ व पावडर पॉली ऍ युिमिनयम लोराईड 
चे प रमाण (१०४ मे.टन) पुर वणेचा आदेश देणे आव यक अस याने यास होणारा एकूण 
खच (१०४ मे.टन X र. .३१,१५०/- ित मे.टन  =  र. .३२,३९,६००/- इतका असून यास 
मा यता िमळणे आव यक आहे.  

पावसा यातील जा तीचा गढूळपणा कमी कर यासाठ  पावडर व पातील पी.ए.सी चा पुरवठा 
घेणेची िनकड ल ात घेता उपरो  १ माणे मे.एस. ह .एस. केिमकल काप रेशन यांना ५०% वाढ व 
प रमाणाचे पुरवठा आदेश ठेकेदारास देणेक रता व यास होणा-या खचास र. .३२,३९,६००/- यांस 
मा यता देणेत येत आहे.     

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

 
ठराव मांक –१२०५३     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – फ भाग थाप य  
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

फ भाग मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .९,२५,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –१२०५४     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २१/०७/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 पं.िचं. मनपाचे तळवडे गट नं.१ येथे मो या माणावर वृ ारोपण केलेले आहे. वृ ारोपण 
कामकाजाम ये थािनक सं था, मंडळे इ.चा सहभाग असणे आव यक आहे. याचा वचार क न 
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थािनक सं था एस.के. बापू फाऊंडेशन तळवडे या सं थेस यांचा पुवानुभव वचारात घेता यांस 

स याचे दराने व अट शत नुसार पुढ ल तीन वष कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास व याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 
  

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

 
 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                            पंपर  - ४११ ०१८. 
  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/७२/२०१५ 

दनांक - २१/०७/२०१५     
 
 

 
                               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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( वषय प  . डा/०८/का व/४५/२०१५ दनांक-२५/०५/२०१५ ठराव मांक १०९,                  
दनांक - १५/०७/२०१५ चे लगत) 

प  अ 
१)    डा धोरणाम ये, आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक 

सहा य करणे या म ये म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू एिशयन, रा कुल, कॉमनवे थ 
ऑिल पंक अशा नामां कत आंतररा ीय पधत सहभागी होतात. अशा खेळाडंूना वास 
खचासाठ  वमान भा या या ५०% कंवा कट चाजस, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. 
कर ता कमाल .२०,०००/- दे याचा िनणय शासनाने घेतला आहे. याम ये बदल क न 
खेळाडंूना वासखच, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. खचा या ७५% कंवा जा तीत जा त 
.१,००,०००/- अथसहा य दे यात येते. यानुसार म.न.पा.प रसरातील नाग रक, डा 
ेमी व म.न.पा.अिधकार ,कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता र. .१,००,०००/- आिथक 

सहा य अदा केल े जाईल. िनमं त पधसाठ  जाणा-या आंतररा ीय खेळाडूसाठ  सदर 
आिथक सहा य देय राहणार नाह . महारा  शासन, क  सरकार अथवा पंपर  िचंचवड 
म.न.पा. यापैक  एकाच ािधकृत सं थेकडून पधा वास, िनवास, भोजन खच देय रा हल. 
तसे लेखी प  संबंिधत रा य, रा ीय डा संघटनेकडून देणे बंधनकारक रा हल.असे नमूद 
आहे. यानुसार म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार ,कमचार  यांना 
िगयारोहण मो हमेक रता आिथक सहा य अदा केले जाईल.  

२)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता िनवड झा याच े इं डअन माउंटेिनअ रंग फ डेशन, यांच ेप  असणे आव यक 
आहे. 

३)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य साठ  व हत नमु यात अज सदर करताना अजासोबत पास 
पोट, बँक पासबुक, वतःच े पॅन काड ई. या झेरॉ स स य त क न जोडणे आव यक 
आहे. 

४)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक यांनाच िगयारोहण मो हमेक रता आिथक साहा य केल े
जाईल. याकामी अजदार हे पंपर  िचंचवड म.न.पा. ह तील कमान ५ वष र हवासी 
असणे आव यक आहे. याबाबत अज सोबत वा त याच े (आधारकाड़,रेशन काड) पुरावे 
सादर करणे आव यक आहे. 

५)  म.न.पा.अिधकार  अथवा कमचार  यांना िगयारोहण मो हमेक रता आिथक साहा य केल े
जाईल .याकामी अजदार यांनी पंपर  िचंचवड म.न.पा. ची सलग ५ वष सेवा पूण केलेली 
असणे आव यक आहे.याबाबत संबंिधत कागदप े अजासोबत जोडणे आव यक आहे. 
उदा.म.न.पा.सेवेत िनयु चे आदेश,शाखा मुखाची िशफारस, आधारकाड़, रेशन काड इ. 

६)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता ५ वषातून एकदाच आिथक सहा य केले जाईल. 

७)  म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता अजदारांच ेवय ५० वषापे ा जा त नसावे. 
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८)  म.न.पा.प रसरातील नाग रक, डा ेमी व म.न.पा.अिधकार ,कमचार  यांना िगयारोहण 

मो हमेक रता कमान ३० दवस अगोदर व हत नमु यात अज करणे आव यक आहे. 
९)  अजाम ये दलेली मा हती चुक ची आढळ यास आिथक सहा य दले जाणार नाह . 

फसवणूक क न आिथक सहा य घेत यास कायदेिशर कारवाई क न वसूल केली जाईल 
१०) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 

मो हमेक रता आिथक सहा य घेणेपुव  संबंिधत खेळाडूने  र. .१००/- या टॅ प पेपरवर 
व हत नमू यात करारनामा क न ावा लागेल.  

११) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य घेत यानंतर मो हमेहून आ यानंतर दले या आिथक 
सहा याचा विनयोग दाखला, याबाबतची मूळ बले सादर करणे आव यक राह ल. 

१२) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता सदर आिथक सहा याचा लाभ भारत सरकार,महारा  शासन अथवा 
महानगरपािलका एका सं थेकडूनच घेता येईल याबाबत लेखी हमी प  ावे लागेल.  

१३) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता जाणे पूव  अथवा जाऊन आ यानंतर एकदाच आिथक साहा य अदा केले 
जाईल. 

१४) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता आिथक सहा य बाबत अज करताना यांनी यापूव  पूण केले या िगयारोहण 
मो हमेची आव यक ती कागदप े माणप े सादर करणे आव यक आहे. 

१५) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण 
मो हमेक रता वतः या जबाबदार वर जावे लागेल.मो हमेवर जाताना अथवा येताना काह  
नैसिगक आप ी आ यास,भूकंप,दरड कोसळणे,पूर लय आ यास, ज वत अथवा व  हानी 
झा यास यास म.न.पा. जबाबदार राहणार नाह . 

१६) म.न.पा.प रसरातील िगयारोहक व म.न.पा.अिधकार , कमचार  यांना िगयारोहण मो हमे 
क रता आव यक तो प  यवहार, याकामी लागणार  कागद प े यांची पूतता संबंिधत 
िगयारोहक यांनी वेळेत करण ेआव यक आहे. 

 
                                                      सह /- 

आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  ४१११०१८ 
 
 


