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

कायप का मांक - २३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–२३/०८/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक २३/०८/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१) मा.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.उ म काश कदळे 
४) मा.मुंढे उषा अंकुश 
५) मा.माधरु  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.हषल म छं  ढोरे 
७) मा.कुटे िनमला संजय 
८) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
९) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
११) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१२) मा.राजू िमसाळ 
१३) मा.अिमत राज  गावडे 

 

            यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु ,मा.अ युत हांगे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य 
अिधकार ,मा.लांडे-मु यलेखापाल,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर,मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत,मा.खोराटे,मा.बहुरे,मा.दांगट,मा.राऊत-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.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण , 
मा.र पारखी,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,
मा.भोसले,मा.मोरे,मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.गाडेकर- शासन 
अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार ,मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार ,मा.िशंपी-नगररचनाकार 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 २७) सपिम  व ाणीिम  नेमणूक बाबत – मा.राजू िमसाळ, मा.वैशाली काळभोर 

यांचा ताव...  
वषय मांक २८) . .३ च-होली येथील व वध वकास कामांना स लागार नेमणुक बाबत – 

मा.वैशाली काळभोर, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव...  
वषय मांक २९) पंपर  िचंचवड मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत – 

मा.िनमला कुटे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 
वषय मांक ३०) िगयारोहणासाठ  अथसहा य देणेबाबत-मा.माधुर  कुलकण ,मा.हषल ढोरे यांचा 

ताव... 
वषय मांक ३१) रा ीय अिभयंता दन साजरा करणेबाबत-मा.उ म कदळे,मा.वैशाली काळभोर 

यांचा ताव... 
वषय मांक ३२) महानगरपािलका े ातील व वध वकास कामांक रता आ कटे ट, ोजे ट 

मॅनेजमट क स टंटची नेमणूक करणेबाबत-मा.उ म कदळे,मा.वैशाली काळभोर 
यांचा ताव... 

वषय मांक ३३) मनपाचे क,ड,ई े ीय कायालयातील र ते सुशोिभकरण देखभाल कामाबाबत 
– मा.हषल ढोरे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ३४) मनपाचे छ पती िशवाजी महाराज मधुबन सोसायट  सांगवी देखभाल व 
संर ण कामाबाबत – मा.हषल ढोरे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ३५) मनपाची म हला यायामशाळा, सांगवी, पुणे-२७ सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेबाबत - मा.हषल ढोरे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ३६) इिन पे शन ऑफ इ ट यूट फॉर े िनंग ऑफ सीपीएस कोसचे फ  ला 
काय र मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ३७) पंपर  िचंचवड महो सव आयोजनाबाबत-मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उषा मुंढे 
यांचा ताव... 

वषय मांक ३८) क े ीतील कॅ ट न भा याने देणेबाबत-मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.िनमला 
कुटे यांचा ताव... 

वषय मांक ३९) क भाग े ातील व वध वकास कामांक रता आ कटे ट, ोजे ट मॅनेजमट 
क स टंटची नेमणूक करणेबाबत-मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  
यांचा ताव...   

----------- 
िनणय– १) मा.सहा.आयु , आरो य वभाग यांना सूचना आहेत क , कोण याह  भागात ह जट 

कर यास जा याआधी या भागाचे नगरसेवकानंा सं याकाळ  एक दवस अगोदर आपण 
ह जट कर यास येत आहात, याबाबत कळ वणेत यावे. या भागातील चारह  

नगरसेवकांबरोबर ह जट क न या भागातील सम या जाणून या यात. आपण उ ापासून  

शहरातील येक भागांत सकाळपासून पाहणी सु  करावी आ ण येणा-या थायी सिमती 
सभेम ये याची मा हती सादर करावी. 
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 २) सव भाग अिधका-यांनी यां याकडे जी काह  वाहने, गा या, क उपल ध असतील ते 
कचरा उचल या या कामासाठ  वापरावेत. 
३) गणेशो सव जवळ आलेला अस यामुळे सव ठेकेदारांना बोलावून घेऊन शहरातील 
घाण/कचरा उचल याचे िनयोजन ता काळ करावे. 
४) वसजन हौदाबंाबत नगरसेवकांकडून पो टर/प कां ारे नागर कांना या वषयी मा हती 
देऊन अवगत केले जाईल. मू या वरघळ यासाठ  अमोिनयम बायकाब नेट वकत 
घे याबाबतीत वचार करावा. आहे याच ठकाणी वसजन यव था चोख ठेवावी. शासनाने 
यासाठ  आव यक ती खरेद  क न यास थायी सिमतीची काय र मा यता घे यास हरकत 

नाह .  
५) स मा.सद य हषल ढोरे यांनी सांगवीतील जलतरण तलाव, शवदाह नी, मशानभूमी, 
याबाबत सभेम ये या सम या मांड या आहेत, यावर शासनाने अंमलबजावणी करावी.  

----------- 
ठराव मांक – ८३६      वषय मांक – १ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं१०/का व/३७०/२०१७ द.११/०८/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध लॅ प आ ण पेअस सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना 
.५४/२/२०१६-१७  अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यामधील लघु म 

िन वदाकार मे. ाईटशाईन असोिसएटस यांचे ा  लघु म दर बाब . १ ,४ ,५, ६ व ७ चे लघु म दर 
एकुण र. .५,३५,८००/- चे दर वकृत क न करारनामा व कामाचा आदेश िनगत केले अस याने 

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

---------- 
ठराव मांक – ८३७      वषय मांक – २ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ/ था/का व/२/१३९८/२०१७ द.७/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

च-होली भाग .७ मधील वकास आराख यातील व वध ड.पी र ते तसेच सन २०१७-१८ 
या अंदाजप कात समावेश केले या ड.पी. र यांचा िनयोजनब  वकास करणेसाठ  मे.पे हटेक 

क स टंट ( ी. वकास ठाकुर) यांची स लागार हणून नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार 
िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा 
कंमती या (Accepted Tender Cost ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  १.४५% फ  
अिधक सेवाकर (Service Tax) इ.या माणे देय िन त क न नेमणुक करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८३८      वषय मांक – ३ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ/ था/का व/२/१३९९/२०१७ द.७/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -  

च-होली भाग .७ मधील वकास आराख यातील व वध ड.पी र ते तसेच सन २०१७-१८ 
या अंदाजप कात समावेश केले या ड.पी. र यांचा िनयोजनब  वकास करणेसाठ  मे.िनल 

इ ा चर अँ ड क स ट ंग इं जिनअस ा.िल. पुणे यांची स लागार हणून नेमणूक क न 
मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) 
साठ  वकृत िन वदा कंमती या (Accepted Tender Cost) ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender 

Activity) साठ  १.४५% फ  अिधक सेवाकर (Service Tax) इ. या माणे देय िन त क न नेमणुक 

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

---------- 
ठराव मांक – ८३९      वषय मांक – ४ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग –ब े ीय कायालय थाप य  
सूचक –  मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक– मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/ था/का वज/१२/२६४/२०१७ द.१४/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

तावात नमूद माणे िचंचवडगाव चापेकर चौक येथे  भुयार  पादचार  माग बन वणे या 
क पासाठ  मे. िनल इ ा चर यांची सदर कामाचा पुवानुभव ल ात घेता क प यव थापन 

स लागार (P.M.C.) हणुन नेमणुक करणेस व क प तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी 
यांना  याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदापुव कामासाठ  लघु म िन वदा रकमे या ०.९०% 

व िन वदा प ात कामासाठ  लघु म िन वदा रकमे या १.४५% असे एकुण २.३५%+ सेवाकर अदायगी 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४०      वषय मांक – ५ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१३७/२०१७ द.१६/०८/२०१७ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 

माहे जून २०१७ मधील मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३७/२०१७ द.१६.०८.२०१७ 
अ वये पाठ वलेला अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ८४१      वषय मांक – ६ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१३६/२०१७ द.१६/०८/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३१/०७/२०१७ ते द.०६/०८/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१३१/२०१७ द.०३.०८.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

---------- 
ठराव मांक – ८४२      वषय मांक – ७ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६८८/२०१७ द.९/८/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३/२०१७-१८  मनपाचे कासारवाड  

आय.ट .आय मुलींचे येथे उ ान वकिसत करणेकामी मे.बी.एस.एम एंटर ायजेस यांचे कोटेशन नोट स 
अंदाजप कय दर र. .१,९८,९२५/- (अ र र. .एक लाख अ या नव हजार नऊशे पंचवीस फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा ०६% ने कमी (र. .१,८६,९८९/-) या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश .उ ान/६/का व/६८७/२०१७ द.८/८/२०१७ अ वये कामाचा आदेश आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४३      वषय मांक – ८ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – थाप य उ ान 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था.उ/का व/६२/२०१७ द.१४/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहराम ये व वध मो या क पांची कामे केली जातात. 
सदर क पांचे आराखडे, अंदाजप क इ. तयार करणेसाठ  मनपाने आ कटे ट पँनल गठ त केलेले आहे. 
सदर पॅनलवर ल आ कटे टची अशा क पासाठ  नेमणूक केली जाते. भांडारकर-खरोटे असोिसएटस 
यांनी द.२३/०७/२०१७ याप ा वये मनपाची वा तु वशारद वषयक कामे कर याची तयार  दश वली 
असून म.न.पा आ कटे ट पॅनलम ये यांचा समावेश कर याची वनंती केली आहे. यांना असले या 
सरकार /िनमसरकार  को.ऑप इ ट यूटस येथील कामांचा व व वध क पांचा अनुभव वचारात 
घेता यांची म.न.पा आ कटे ट पॅनलवर िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच ता वत 
के या माणे भांडारकर-खरोटे असोिसएटस ्  यांचेबरोबर सॉलअच आ कटे ट (SoulArch Architects) 

यांचीह  महानगरपािलके या पॅनेलवर आ कटे ट हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८४४      वषय मांक – ९ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक– मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/४९७/२०१७ द.१६/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागामाफत क शासनाचे शहर  वकास 
वभाग यांचे सुचनेव न जागितक बँक व SUTP यांचे संयु  वदयमाने  द.२६ व २७ मे,२०१७ रोजी 
रा ीय बीआरट एस गोलमेज प रषद यश वीपणे आयो जत करणेत आली होती. या प रषदेसाठ  
मनपा या मा.महापौर, मा.अ य ा थायी सिमती, मा.उपमहापौर व सव पदािधकार  या प रषदेकर ता 
उप थत होते. यां या सहभागामुळे पदािधका-यांना बीआरट  वषयक अिधक मा हती िमळणेकामी 
पदािधका-यांचा अ यास दौरा अहमदाबाद येथे आयो जत करावा अशी सूचना जागितक बँके या वर  
वाहतुक तं  ीमती नुपूर गु ा तसेच शहर  वकास वभागाकड ल उप थत मा. ी.पी.के.िम ा यांनी 
केलेली आहे. याअनुषंगाने Central For Excellence In Public Transport  (CEPT) अहमदाबादचे िशवानंद 
वामी यांनी अड च दवसा या कायशाळेची वषयसुची अंितम करणेबाबत द. २७/०६/२०१७ रोजी या 

ई-मेल ारे वचारणा केलेली आहे. तसेच ी िशवानंद वामी यांचेशी य  चचअंती यांनी 
 द.०१/०८/२०१७ रोजी या ई-मेल ारे सुधार त काय म प का पाठ वलेली आहे. या अड च दवसाचें 
कायशाळेम ये खालील वषयांवर सादर करण आयो जत केलेले आहे. 

 
            १. वकास योजना (Development Plans)  

            २. गमनशीलता योजना (Mobility Plans),  

            ३. नगर िनयोजन योजना (Town Planning Schemes)  

            ४. थािनक पुन वकास योजना (Redevelopment Plans, Local area plans)  

            ५. नद  वकास योजना (River Front development),  

            ६. वतुळाकार र ते (Ring Road)  

            ७. मे ो वाहतुक णाली, (Metro System)  

            ८. बीआरट एस वाहतुक णाली (BRTS System)  

            ९. अहमदाबाद शहरातील सां कृितक थळांना भेट , सां कृितक/हे रटेज वॉक  
 

या बाबींचे आयोजन केलेले आहे. सदरचे वषय मनपाचे आिथक, सामा जक वकासाशी संबंिधत 
अस याने या पुढ ल शहराचे वकासासाठ  माट िसट  क पाचे िनयोजनाम ये उपयु  ठरणार आहेत. 
या अड च दवसा या कायशाळेम ये मा. िशवानंद वामी यानंी सुच वलेले सव वषयांचा अंतभाव होत 
अस याने सदरची वशेष सूची मा यतेकामी स वनय सादर. वषयसूची मा यतेनंतर मा. िशवानंद 

वामी यांना ई-मेल ारे कळ वणेत येईल. सदर कायशाळेसाठ  मनपातील मा. महापौर,मा.उपमहापौर, 

मा. थायी सिमती अ य ासह सव नगरसद य/नगरसद या याच समवेत मनपाचे अिधकार  यांना 
तावात नमूद माणे तीन ट याम ये पाठ वणे या कालब द दौ-याचे िनयोजन करणेत आले आहे. 

सदर दौ-यांचे ीने मा.महापौर यांचे मा यतेने ३/४ तारांक त हॉटेलम ये िनवासाची व भोजनाची सोय 
करणेत येईल. तसेच पुणे-अहमदाबाद-पुणे असा वमान वास या कर ता येणा-या य  खचास मा. 
थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सदर दौ-याचा खच GEF फंडामधुन खच करणे श य 

होणार आहे.  तर  सदर कायशाळेची वषयसूची अंितम करणेस व सदर कायशाळेसाठ  मनपाकड ल  
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तावात नमूद पदािधकार /अिधकार  यांना पाठ वणेस  व सदर दौ-याचा य  खच GEF फंडामधुन 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४५      वषय मांक – १० 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/७१०/२०१७ द.१८/०७/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स   .०७/२०१६-१७ अ वये से.नं.२७ येथील 
माऊली उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.तावरे कं शन कंपनी या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम पये ५,२९,१२२/- (अ र  र. . पाच लाख एकोणतीस हजार 
एकशे बावीस फ ) पे ा -२२.०९ कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८४६      वषय मांक – ११ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –  मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक– मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/८/का व/२६१/२०१७ द.१८/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .2/2017-18 मधील अ. .1 अ वये . .५५ 
पंपळे सौदागर मधील अंतगत १८ मी.ड .पी.र यांवर दुतफा बाजूस पोल बसवून काश यव था 
करणेकामी मे.आर.एन. एंटर ायजेस िन.र. .38,66,590/- (अ र  र. .अडोतीस लाख सहास  हजार 
पाचशे न वद फ ) पे ा 19.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ८४७      वषय मांक – १२ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/४१२/२०१७ द.१६/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील सावजिनक गणेशो सव मंडळांचे व वध 
वषयांवर ल देखा यां या पधचे आयोजन दरवष  कर यात येते. याकर ता मा. पोिलस आयु  व 
महानगरपािलका यां या संयु  व माने शांतता बैठक आयो जत केली जाते. या अनुषंगाने शांतता 
बैठक बाबत रंगमं दर भाडे, ले स, बॅनस, प र ण सिमतीचे मानधन, चहापान, भोजन, पधतील वजे या 
मंडळास धनादेशा ारे ब सांची र कम, मृितिच ह व श तप क देवून स कार केला जातो. इ.  
 



 8
 
यव थेकर ता तसेच गणेश वसजनाचे दवशी प कारांचे भोजन यव थेकर ता याच माणे 
गणेशमंडळ कायक याना चहापान व इतर यव था तातड ने खच करावा लागणार आहे. याकर ता थेट 
प दतीने अंदाजे र. .७,००,०००/-(अ र  र, .सात लाख फ ) होणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव माकं – ८४८      वषय मांक – १३ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/५११/२०१७ द.१६/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/२/२०१७-१८ अ वये मनपा या थेरगाव 
गावठाण,थेरगाव स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक वाकड व काळाखडक बु टर,पुनावळे येथील 
पंपहाऊसचे चालन करणेकामी  मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .४१,६६,५३६/- (अ र  र. .एकेचाळ स 
लाख सहास  हजार पाचशे छ ीस फ ) पे ा ०.०५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४३,७२,६७५/-पयत 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 ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४९     वषय मांक – १४ 
दनांक – २३/०८/२०१७    वभाग- लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/१/का व/७१४९/२०१७ द.१९/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -  

मा. थायी सिमती सभा ठराव .२५६ द.२५/४/२०१७ अ वये मंजुर  दले या व खच न 
झाले या र. .३१.८३ कोट  मधून थाप य वभागाकड ल तावात नमूद प ा माणे अंदाजप क य 
तरतुद नसलेली र. .२८.९९ कोट ची बले अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
वषयप ासोबत या पानांक २१ वर ल अनु. .१८ पूण वगळून व पानांक ३० वर ल अनु. .६ वगळून 
तुत वषयास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८५०     वषय मांक – १५ 
दनांक – २३/०८/२०१७    वभाग – औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड   
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .औ स/ं१/का व/४८७/२०१७ द.१६/०८/२०१७ 
वषय – महानगरपािलका औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  म ये तािसका त वावर  
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कायरत असले या िनदेशकांस तािसका दराम ये वाढ करणेबाबत... 

वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- १) यापूव  झाले या मा. थायी सिमती सभांम ये मा. ाचाय,औ ोिगक िश ण क  यांना जे  

जे आदेश दे यात आले होते, यांची अ ापपयत आपलेकडून पूतता झालेली नाह . जी मा हती 
माग वली होती, सादर करण कर यास सांिगतले होते, या माणे थायी सिमतीपुढे 
सादर करण केलेले नाह . फ  कमी करणेबाबत सांग यात आले होते. िश केची िनयु  
कर यास सांिगतले होते. मा. थायी सिमतीने घेतले या िनणयांची अंमलबजावणी आपलेकडून 
झालेली नाह . यांना थायी सिमती या िनणयाचा मान ठेवायचा नाह  यांनी या सिमतीपुढे 
वषय घेऊन येऊ नये.   
२) जोपयत मािगतलेली मा हती मा. थायी सिमतीपुढे सादर करत नाह त तोपयत या 
वषयाला मा यता दली जाणार नाह .  
३) म हला आयट आय क रता म हला ाचायाची िनयु  करणेत यावी. दोन आयट आयसाठ  
दोन ाचायाची िनयु  करावी. मा.पाट ल यांना एखा ा शाळेत िश क हणून कंवा  अ य 
दुस-या वभागात पाठ व यात यावे. याबाबत मा.सहा.आयु , शासन यांनी पयाय ावा.  
४) मागील सभेम ये आयट आयमधील एका िश केबाबत वषय केला होता. या 
िश केकडून सात/आठ वषय िशकवून घेतात. यांचे झालेले नुकसान कोण भ न काढणार 
याबाबत मा.अित.आयु , आपण ह  जबाबदार  िन त करावी. 
५) शासनाला सूचना आहेत क , महापािलकेत एकल पद असलेले अिधकार  काय मतेने 
काम करत नसतील तर शासनाने ितथे सग या तरतूद ंचा वापर करावा. अशा अिधका-यांना 
घर  बसवावे कंवा यांना दूसर कडे काम ावे. अशा काह  तरतूद  वापरता येत असतील तर 
पुढ ल थायी सिमतीम ये याबाबत मा हती ावी.  
६) ठरावाची अंमलबजावणी होईपयत हा वषय तहकूब करणेत येत आहे.  

---------- 
ठराव मांक – ८५१      वषय मांक – १६ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक– मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/का व/७/१९६/२०१७ द.१९/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील र ते व आर णे वकिसत करणे 
आव यक आहे. यासाठ  तावात नमूद केलेली कामे अंदाजप कात समा व  आहेत, तथा प सदर 
काम कर यासाठ  सन २०१७-१८ या अंदाजप कात कर यात आले या तरतूद  पुरेशा नाह त. सदर 
कामांसाठ  तरतूद ची यव था  क न देणे आव यक आहे. सन २०१७-१८ चे भांडवली  अंदाजप क 
.३, भाग-२ पान . ३७६, ३७७, अ. .४ वर शहर वकास आराखडा या लेखािशषाखाली एकूण र. . 

२०५ कोट   तरतूद करणेत आलेली आहे. यामधून तरतूद वग करणेकामी तावात नमूद माणे 
या कामासमोर दश वले या रकमा वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८५२      वषय मांक – १७ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/७१८१/२०१७ द.१९/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -  

जलिन:सारण वभागाकड ल तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद केले माणे तरतूद वग करण 
र कम पये १,८९,४९,०००/- इतक  भांडवली कामे संबंिधत लेखािशषामधुनच वग करण सूच वणेत 
आलेले आहे. अंदाजप कातील सदर ल र कम वग करणास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
१०३ अनुसूची ड मधील करण ७ मधील तरतूद .२ (१) नुसार मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
वर ल वषयास अनुस न सन २०१७-१८ जलिनःसारण वभागातील व वध वकास कामांसाठ  ई 
े य कायालयातील भांडवली खच वषयक काम तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 
अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अन.ु
. 

सन २०१७-१८ 
मधील 

अंदाजप क य 
र. . 

वग करण व 
आव यकतेनुसार 

होणार   

एकूण 
र. . 

      वाढ घट  
१. च-होली मैलाशु करण 

क ाअंतगत . .७ च-होली 
मधील मलवा हनी सुधारणा 
कामे करणे. 

भांडवली 
खच 

५७१ ३ २००००० ५०००० ० २५०००० 

२. च-होली मैलाशु करण 
क ाअंतगत . .६ मोशी 
मधील मलवा हनी सुधारणा 
कामे करणे. 

भांडवली 
खच 

५७१ ८ २४०००० ७६०००० ० १०००००० 

३. च-होली येथे Sewerage 

treatment plant बांधणे. 
भांडवली 
खच 

५७१ ८ ७००००००० ० १२५०००० १२५०००० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ८५३      वषय मांक – १८ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/७१८२/२०१७ द.१९/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद केले माणे तरतूद वग करण 
र कम पये ३,६२,०७,५००/- इतक  भांडवली कामे पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी या 
लेखािशषामधुन वग करण सूच वणेत आलेले आहे. अंदाजप कातील सदर ल र कम वग करणास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ मधील तरतूद .२ (१) 
नुसार मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८५४      वषय मांक – १९ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – मा हती व जनसंपक क  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/३/का व/४०६/२०१७ द.१९/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

महापािलकेने शहराम ये व ग ती या ठकाणी तसेच झोपडप ट म ये पथना ये सादर करणे, 

ले स व हो डग लावणे, म हला बचत गटां ारे मतदार जनजागृती करणे, महा व ालयीन व ा या या 
वकृ व पधा करणे, सोसायट  चेअरमन व सभासदांचे मेळावे घेणे, कामगारांचे मेळावे घेणे, ये  
नाग रक संघ व घरकुलवािसयांचे मेळावे घेणे, कंपनी मालक व कामगारांचे मेळावे घेणे, शहरातील गॅस 
वतरकां ारे मतदान करणेबाबतचे टकस वत रत करणे, मॅरेथॉन पधा व सायकल रॅली पधा 
आयो जत करणे, पीएमपीएमएल बसेसवर व र ावर टकस लावणे, रे डओवर जा हरात करणे, वृ प ,े 

सोशल िमड या, ऑड ओ हड ओ लप, थािनक केबल दारे जा हरात करणे, काय बलुन, एलईड  

न यां यामाफत चार करणे इ. उप म राबवून जनजागृती करणेबाबत मोठया माणावर 
काय माचे आयोजन केले होते. सदर काय मा या अनुषंगाने तातड या होणा-या खचासाठ  अंदाजे 
र. .८१,३६,५००/- इत या खचास द.११/०१/२०१७ रोजी या तावा वये मा. आयु  यांची मा यता 
घेऊन द.११/०१/२०१७ रोजी मा. थायी सिमती सभेपुढे मंजूर कामी सादर कर यात आला होता. 
सदर खचास ठराव .३३८, द.११/०५/२०१७ अ वये मा. थायी सिमती सभेने मा यता दलेली आहे. 
तथा प, दर यान या कालावधीत मा. रा य िनवडणूक आयोग यांनी बैठक ंम ये वेळोवेळ  दले या 
सूचनां या अनुषंगाने व वध अित र  उप म राबवून मोठया माणावर जनजागृती करणेत आली 
आहे. यामुळे मंजूर खचा यित र  र. .९१,१७,७६०/-इतका वा ढव खच झाला असून यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५५      वषय मांक – २० 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – डा 
सूचक –  मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक– मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१८८/२०१७ द.२७/०७/२०१७ 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३५ दनांक ११/०८/२०१७ 
नुसार  

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 

. डा/७/का व/१८८/२०१२ द.०४/०७/२०१२ अ वये, म.न.पा. प रसरातील व ाथ  खेळाडू क रता 
खेळाडू द क योजना राब वणे बाबत या धोरणास मा यता दली असून, सदर खेळाडू द क योजना 
द.०४/०७/२०१२ पासून राब वणेबाबत अंमलबजावणी करणेस मा यता दलेली आहे. खेळाडू द क 
योजना २०१६-१७ (पाचवी बॅच) अनुषंगाने वृ प ात जा हर िस द  देऊन द.२५/०८/२०१६ ते 
२०/०९/२०१६ या कालावधीत अज माग वले असता एकूण ८९ खेळाडंूचे अज ा  झाले आहेत. या 
अजावर डा अिधकार , खेळाडू द क योजना मुख व संबंिधत खेळाचे डा पयवे क यांनी 

तावात नमुद माणे एकूण ८९ अजापैक  ४७ खेळाडंूचे अज पा  क न खेळाडू द क योजना  
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२०१६-१७ चा लाभ २ वषाकर ता देणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या खचास 
र. .१,०२,५९,२००/- (अ र  र. .एक कोट , दोन लाख, एकोणसाठ हजार दोनशे फ ) चे खचास व 
सदरचा खच खेळाडू द क योजना या  लेखा िशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८५६      वषय माकं – २१ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१८९/२०१७ द.२७/०७/२०१७ 
२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३६ दनांक ११/०८/२०१७ 
नुसार  

वषय - पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१७–१८ चा लाभ १ वषाकर ता देणेबाबत... 
वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ८५७      वषय मांक – २२ 
दनांक – २३/०८/२०१७     वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे प  .सावा/२/का व/७२२/२०१७ द.०३/०८/२०१७  

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३७ दनांक ११/०८/२०१७  
नुसार  

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागामाफत चाल व यात येणा-या 

सावजिनक वाचनालयांकर ता मे. हंदु थान काशन सं था यांचेकडुन सा ा हक ववेक सा ा हकांची 
पाच वषासाठ  थेट प दतीने खरेद  करणेस तसेच यासाठ  येणारा खच र. .२०,८००/- (अ र  र. . 
वीस हजार आठशे फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८५८      वषय मांक – २३ 
दनांक – २३/०८/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

सदंभ:- १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव- 
२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३८ दनांक ११/०८/२०१७ 
नुसार   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ज हा तर य महापौर चषक कराटे पधा, भाग .१८ 

म ये मोरया गोसावी डांगण िचंचवडगाव या ठकाणी घे यात या यात. सदर पधचे आयोजन-
िनयोजन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८५९      वषय मांक – २४ 
दनांक – २३/०८/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक– मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव- 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३९ दनांक ११/०८/२०१७ 
नुसार  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भोसर  येथील सहल क ामधील तलावाजवळ मनपा 

यायामशाळा आहे. ह  यायामशाळा Apple fitness club भोसर  यांना ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र.र.२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावार चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ८६०      वषय मांक – २५ 
दनांक – २३/०८/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ:- १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव- 
२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४० दनांक ११/०८/२०१७ 
नुसार  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागामाफत संत ाने र डा संकुल, 

इं ायणीनगर, भोसर  लॉन टेिनस कोट, िशवसा ा य ित ान, भोसर  या सं थेस ५ वषा या 
भाडेत वावर मनपा या अट  व शत नुसार चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत मा. डा, कला 
सा ह य व सां कृितक सिमतीचा ताव असलातर  तावीत केलेले संत ाने र डा संकुल, 
इं ायणीनगर, भोसर  लॉन टेिनस कोट हे िशवसा ा य ित ान, भोसर  या सं थेऐवजी पंपर  
िचंचवड लॉन टेिनस ऍकॅडमी या सं थेस ५ वषा या भाडेत वावर मनपा या अट  व शत नुसार 
चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६१      वषय मांक – २६ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसले यांचा ताव- 
२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४१ दनांक ११/०८/२०१७ 
नुसार  
से टर २६, िनगड -आकुड  ािधकरण लॉन टेिनस कोट भाडेत वावर मनपा िनयमानुसार पाच 

वष कालावधीक रता एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेस दे यात यावा. एक वरा सेवा संघ, िचंचवड 
या सं थेचा र ज टर नंबर महा १८५७/२०१२ हा आहे. मनपा िनयमानुसार सदरची सं था भाडे 
दे यास तयार आहे. एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेचे काम अितशय चांग या प दतीचे आहे.  
तर  सदरचे लॉन टेिनस कोट एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेस भाडे त वावर देणेस मा यता  
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देणेबाबत मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमतीचा ताव असलातर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या से टर .२६ ािधकरण येथील लॉन टेिनस कोट हे एक वरा सेवा संघ िचंचवड 
या सं थेऐवजी मनोज कुसाळकर टेिनस अकादमी सांगवी या सं थेस ३ वषा या भाडेत वावर मनपा 
अट  शत नुसार चाल वणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

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

 
ठराव मांक – ८६२      वषय मांक – २७ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.राजू िमसाळ, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव – 
 ी.मो हत डे ह ड जोधपूरकर, ी. वशाल काश खोले, ी.राजू अशोक कदम व ी.योगेश 
ीकृ ण कांजवणे हे उ म सपिम  असून यांनी यापूव  महानगरपािलकेत सपिम  व ाणीिम  
हणून मानधनावर काम केले आहे. यांचा कामाचा पूवानुभव तसेच सपिम ांची व ाणीिम ांची 

आव यकता वचारात घेता यांची सपिम  व ाणीिम  हणून दरमहा र. .१०,०००/- एक त 
मानधनावर ६ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६३      वषय मांक – २८ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  
संदभ:- मा.वैशाली काळभोर, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव...  
 भाग .३ मोशी/च-होली येथील व वध कामां या समावेश मनपा या अंदाजप कात करणेत 
आलेला आहे. सदरची वकास कामे िनयोजनब  प तीने करणेकर ता तावासोबत जोडले या 
प ानुसार मनपा या पॅनेलवर ल स लागाराची नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६४      वषय मांक – २९ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ:- मा.िनमला कुटे,मा.हषल ढोरे यांचा ताव...  
 आ कटे ट ी.हेमंत महादेव कदम व ी.सितश हेमंत कदम यांनी मे.एच.एम.कदम अँड 
असोिसएटस,् पुणे या सं थेमाफत महारा  रा यात व पररा यात देखील कला े ाशी िनगड त अनेक 
शासक य व खाजगी व पाची मो या माणात उ लेखनीय क पांचे िनयोजन क न पूण वास नेले 
आहेत. म.न.पा.म ये कला े ाशी िनगड त अनेक कामे चालू असून, याम ये यांचा अनुभवाचा व 
या े ातील यांचा ानाचा फायदा म.न.पा.स होणे या ीने, यांची म.न.पा. या आ कटे ट 
पॅनेलवर िनयु  करावी लागणार आहे व यास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.  
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तर  म.न.पा. या आ कटे ट पॅनेलवर आ कटे ट हणुन िनयु  झा यास यांना पॅनेल या अट  व 
शत नुसार करारनामा क न क प खचा या र कमे या २.००% अिधक कर फ  अदा करणेत येणार 
आहे. सदर िनयु  सन २०१७-२०२० या कालावधी क रता कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
आ कटे ट ी.हेमंत महादेव कदम व ी.सितश हेमंत कदम यांचा मे.एच.एम.कदम अँड 
असोिसएटस,्पुणे या सं थेस ािधकरण िनगड  येथील संत तुकाराम यापार  संकुलातील म.न.पा. या 
संिगत अकादमी या नुतनीकरणा या कामाक रता आ कटे ट हणून िनयु  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६५      वषय मांक – ३० 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ:- मा.माधुर  कुलकण ,मा.हषल ढोरे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महापािलका े ातील खालील िगयारोहकांना Indian Mountaineering 

Foundation  यांनी Peak Deo Tibha (6001 M) in HP या िगयारोहण मोह मेसाठ  मा यता दली आहे.  

१) कु.सा रका रमेश पाट ल 
२) कु. ितभा ानदेव ढाकणे 
३) ी.ओंकार िशवाजी यादव 
४) ी. तम भाऊसाहेब बागडे 
वर ल िगयारोहकांना मनपा िनयमानुसार िगयारोहण मोह मेकर ता अथसहा य अदा करणेस 

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

---------- 
ठराव मांक – ८६६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.उ म कदळे,मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत दरवष  रा ीय अिभयंता दन साजरा करणेत येत 
असतो. तर , चालू वष  रा ीय अिभयंता दन साजरा करणेकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच रा ीय अिभयंता दन साजरा करणेकामी आव यक ती सव कायवाह  करणेचे 
अिधकार मा.आयु  सो यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर कामी येणारा य  खच हा 
कामगार क याण वभागाकड ल ‘सां कृितक काय म’ या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ८६७      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.उ म कदळे,मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 
 द.२/८/२०१७ रोजी मा. थायी सिमती सभेने वषय .४३, ठराव .७६३ नुसार 
खालील माणे मा य केला आहे. 

“महानगरपािलका े ातील व वध वकास कामांक रता आ कटे ट, ोजे ट मॅनेजमट 
क स टंटची नेमणूक करणेसाठ  तावात नमूद केले माणे अंदाजप कातील ता वत कामे 
करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन करणे, अंदाजप क तयार करणे व बांधकाम 
परवानगी घेणे व िन वदापुव कायवाह पयत सव कामे करणे यासाठ  यांची म.न.पा. पॅनेलवर ल 
वा तु वशारद हणून नेमणूक कर यास व यांना म.न.पा. मा य दराने १ ते १५ पयत या कामांसाठ  
(भाग-१) कामा या िन वदा रकमे या र. .५० लाखापयत ३% + सेवाकर व लाखा या पुढे २ % + 
सेवाकर, तसेच पी.एम.सी. ( क प यव थापक स लागार) िन वदा प ात कामासाठ  िन वदा 
रकमे या १.३५% + सेवाकर र ते वषयक कामांसाठ  तावात नमूद १ ते ८ (भाग-२) िन वदा 
रकमे या एकूण फ  २.२५ % + सेवाकर (िन वदा पुव = ०.८०% + सेवाकर) व िन वदा नंतरचे 
कामासाठ  १.४५% + सेवाकर या माणे सव करांसह फ  अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे.”  

सदर ठरावात खालील माणे दु ती कर यास मा यता देणेत आहे –  

“महानगरपािलका े ातील व वध वकास कामाकं रता आ कटे ट, ोजे ट मॅनेजमट क स टंटची 
नेमणूक करणेसाठ  तावात नमूद केले माणे अंदाजप कातील ता वत कामे करणेसाठ  इमारतीचे 
नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन करणे, अंदाजप क तयार करणे व बांधकाम परवानगी घेणे व 
िन वदापुव कायवाह पयत सव कामे करणे. यासाठ  यांची म.न.पा. पॅनेलवर ल वा तु वशारद हणून 
नेमणूक कर यास व यांना मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यांनी द.१०/०८/२०१७ रोजी 
मंजुर केले या दरां माणे फ  अदा कर यास मा यता दे यात येत आहे.” 

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

ठराव मांक – ८६८      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.उ म कदळे 
संदभ:- मा.हषल ढोरे,मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 मनपाचे क,ड,ई े ीय कायालयांतील र ते सुशोिभकरण देखभाल कामाची िन वदा िस  
करणेत आली होती. सदर िन वदेस ितसाद िमळत नसलेने सदरचे काम थािनक लोकांचा सहभाग 
हावा, कामकाज चांगले हावे या हेतुने सदरचे कामकाज मे.एस.ड .एंटर ायजेस यांना स याचे 
चिलत दराने २ वष कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 

आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ८६९      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.उ म कदळे 
संदभ:- मा.हषल ढोरे,मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 मनपाचे छ पती िशवाजी महाराज मधुबन सोसायट , सांगवी या उ ान देखभाल व संर ण 
कामाची िन वदा माग वणेत आली होती. स याचे कमी दराचे ठेकेदार यांनी काम करणेस असमथता 
दश वलेली असलेने पुढ ल कालावधीसाठ  उ ान देखभाल व संर णाचे कामकाज सांगवी येथील 
थािनक लोकांचा सहभाग असावा या हेतूने थािनक असलेली सं था मे.राधेकृ ण इंटर ायजेस यांना 

िन वदा अंदाजप कय दरापे ा ३३.३२ या कमी दराने २ वष कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ   
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक – ८७०      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २३/०८/२०१७       
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.उ म कदळे 
संदभ:- मा.हषल ढोरे,मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 म.न.पा.ची म हला यायामशाळा, सांगवी, पुणे-२७ ह  यायामशाळा मनोहर  म हला बचत 
गट, सांगवी, पुणे – २७ ह  सं था ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- म.न.पा.कडून 
घेऊन, सेवाशु क त वावर चाल व यास घे यास इ छुक आहे. तर . म.न.पा.ची म हला यायाम 
शाळा, सांगवी, पुणे २७ ह  यायामशाळा मनोहर  म हला बचत गट, सांगवी, पुणे – २७ या सं थेस 
११ म हने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- म.न.पा.कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७१     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २३/०८/२०१७    वभाग- यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/११/का व/४४४/२०१७ द.२३/८/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये सी.पी.एस.कोस या मा यतेकर ता मा. थायी सिमती 
यांचेकडून ठराव .८०९ द.१०/०८/२०१७ रोजी मा यता घेऊन अ फलेशन फ  र. .१४,४०,०००/- 
(अ र  चौदा लाख चाळ स हजार फ ) अदा केलेली आहे व उवर त हणजेच र. .६,६८,०००/- 
(अ र  सहा लाख अडुस  हजार फ ) फ  ह  कॉलेज ऑफ फ जिशयन अँ ड सजन, मुंबई 
(सी.पी.एस.) यांना डमांड ा ट ारे अदा केली अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ८७२      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २३/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे , मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महो सवाचे आयोजन कर याबाबत मा. थायी सिमती ठ. .८१६ 
द.१०/०८/२०१७ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. सदर महो सवाचे आयोजनाम ये म हलांसाठ  
लावणी काय माचे आयोजन कर यास तसेच सदर महो सव रामकृ ण मोरे सभागृह, िचंचवड यासह 
अंकुशराव लांडगे सभागृह, भोसर , नटस ाट िनळू फूले सभागृह, पंपळेगुरव व आचाय अ े सभागृह, 
संततुकारामनगर या ठकाणीह  द.१, २ व ३ स टबर रोजी कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७३      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २३/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
 क े ीय कायालयाकडे असणारे कँ ट न महापािलका ठरवेल या भाडेदराने तुळजाभवानी 
बचतगट, भोसर  यांना ५ वष कालावधीसाठ  चाल व यास दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८७४      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २३/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे , मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 द.२/८/२०१७ रोजी मा. थायी सिमती सभेने वषय . ४१, ठराव .७६१ नुसार 
खालील माणे मा यता दे यात आलेली आहे. 

“क भागाम ये व वध वकास कामे (उदा.र ते,शाळा, डांगणे इ.) करणेसाठ  आ कटे ट, 
ोजे ट मॅनेजमट क स टंटची नेमणूक करणेसाठ  तावात नमूद केले माणे अंदाजप कातील 
ता वत कामे करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन करणे, अंदाजप क तयार 

करणे व बांधकाम परवानगी घेणे व िन वदापुव कायवाह पयत सव कामे करणे यासाठ  यांची 
म.न.पा. पॅनेलवर ल वा तु वशारद हणून नेमणूक कर यास व यांना म.न.पा. मा य दराने १ ते १६ 
पयत या कामांसाठ  (भाग-१) कामा या िन वदा रकमे या र. .५० लाखापयत ३% + सेवाकर व 
लाखा या पुढे २ % + सेवाकर, तसेच पी.एम.सी. ( क प यव थापक स लागार) िन वदा प ात 
कामासाठ  िन वदा रकमे या १.३५% + सेवाकर र ते वषयक कामांसाठ  तावात नमूद १ ते ८ 
(भाग-२) िन वदा रकमे या एकूण फ  २.२५ % + सेवाकर (िन वदा पुव = ०.८०% + सेवाकर) व 
िन वदा नंतरचे कामासाठ  १.४५% + सेवाकर या माणे सव करांसह फ  अदा कर यास मा यता देणेत 
येत आहे.”  

सदर ठरावात खालील माणे दु ती कर यास मा यता देणेत आहे –  
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“क भागामधील व वध वकास कामांक रता आ कटे ट, ोजे ट मॅनेजमट क स टंटची नेमणूक 
करणेसाठ  तावात नमूद केले माणे अंदाजप कातील ता वत कामे करणेसाठ  इमारतीचे नकाशे 
बन वणे, लॅिनंग व डझाईन करणे, अंदाजप क तयार करणे व बांधकाम परवानगी घेणे व 
िन वदापुव कायवाह पयत सव कामे करणे. यासाठ  यांची म.न.पा. पॅनेलवर ल वा तु वशारद हणून 
नेमणूक कर यास व यांना मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यांनी द.१०/०८/२०१७ रोजी 
मंजुर केले या दरां माणे फ  अदा कर यास मा यता दे यात 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                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/६६/२०१७ 

दनांक - ३०/०८/२०१७   
 

                                                                      
 नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८  

                                                
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


