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

कायप का मांक – २९ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०४/१०/२०१७               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०४/१०/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१) मा.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.राजू िमसाळ 
१४) मा.अिमत राज  गावडे 
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
          यािशवाय मा. ावण हड कर-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.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , 
मा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, 
मा.बोदडे, मा.खोराटे, मा.खोत, 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 ण मंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.कांबळे, मा.ग टूवार-काय.अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , 
मा.जरांडे-सुर ा 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 २४) मा. थायी सिमती सभा द.१०/१०/२०१७ रोजी आयो जत करणेबाबत- मा.राजू 

िमसाळ, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
वषय मांक २५) मौजे च-होली व मौजे डूडूळगांव येथी मंजूर वकास योजनेतील र ते/आर ण 

वकिसत करणेसाठ  भूसंपादन करणेबाबत... 
वषय मांक २६) मौजे चो वसावाड  व वडमुखवाड  येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते 

वकिसत करणेसाठ  भूसंपादन करणेबाबत. 
वषय मांक २७) मौजे बोपखेल येथील ता वत १) आ. .२/१६९ ाथिमक शाळा व २) आ. . 

२/१५२ उ ान व यासमोर ल १८.० मी.र ता या आर णाक रता खाजगी 
जिमनीचे भुसंपादन करणेबाबत... 

वषय मांक २८) महापौर चषक आंतररा ीय कु ती पधा-२०१७ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत... 

वषय मांक २९) मनपा वधापनािनिम  थेट प दतीने करावया या खचासाठ  आगाऊ र. . 
७,७५,०००/- खचास मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ३०) ग े ीय कायालयास नागर  सु वधा क  सु  करणेबाबत-मा.कैलास बारणे, 
मा. िनमला कुटे यांचा ताव. 

वषय मांक ३१) पंपर  िचंचवड महापािलकेमधील थाप य व इतरकामांक रता एन.ए.बी.एल. 
(NABL) मा यता ा  योगशाळेतून बांधकाम सा ह य तपासणी क न 
घेणेबाबत –मा.उ म कदळे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव. 

वषय मांक ३२) आ कटे टची नेमणूक करणेबाबत-मा.हषल ढोरे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा 
ताव... 

वषय मांक ३३) कै.शंकर हुसेन लोखंडे (घंडागाड  कमचार ) यांचेबाबत-मा.उषा मुंढे,मा.वैशाली 
काळभोर यांचा ताव... 

वषय मांक ३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ,ब,क,ड,इ व फ े य कायालया या 
काय े ातील र ते/गटस  साफसफाईकामी खाजगीकरणा ारे कामगार उपल ध 
करणेकामी िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ चे बाबतीत मा.उ च यायालय, 
मुंबई येथे दाखल केले या दा याबाबत. 

------------------ 
अ) दनांक १३/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २६) चा 

सभावृ ातं कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

ब) दनांक १९/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २७) चा       
सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

     ---------- 
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ठराव मांक – १०८१      वषय मांक – १ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग – कायदा  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कास/६/का व/५३७/२०१७ द.२५/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मा. ज हा यायालय िशवाजीनगर कोट पुण े येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
नावे असले या सी ब डंग मधील चबर न.ं५२ चा सन २०१७-२०१८ या वषाचा देखभाल खच 
र कम .१०,०००/- अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८२      वषय मांक – २ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– कर आकारणी व कर संकलन  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/३/का व/५४०/२०१७ द.२५/९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

अभय योजनेअंतगत जनजागृती मो हम राब वणेकामी व वध भारती (101FM) या रेड ओ 
टेशनव न एकूण 15 दवस थेट प तीन ेकरारनामा न करता िमळकतकर सवलत योजनेची 

मा हती िस  करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .1,87,540/- (अ र  र. .एक लाख स याऐंशी 
हजार पाचशे चाळ स फ ) कंवा य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८३      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५३३/१७ द.२२/९/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२४/२०१७-१८ भाग .१४ म य ेपे ह ंग 
लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची काम े करणकेामी 

M/s.SANSARA CONSTRUCTION िन.र. .१९,६०,७८५/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ 
हजार सातशे पं याऐंशी फ ) पे ा २१.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१५,४४,११८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत 
केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १०८४      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५३४/१७ द.२२/९/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३३/२०१७-१८ भाग .२५ म ये पे ह ंग 
लॉक,पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी M/s. 

VAISHNAVI ENTERPRISES िन.र. .१९,६०,७७९/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार 
सातशे एकोणएैशी फ ) पे ा १६.०९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१६,४५,२९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत 
केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०८५      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१५१/२०१७ द.२२/०९/२०१७ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.११.०९.२०१७ ते द.१७.०९.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१५१/२०१७ द.२२.०९.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

---------- 
ठराव मांक – १०८६      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– डा  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/१७४/२०१७ द.१३/०९/२०१७ 
 २) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५६ दनांक २२/०९/२०१७  

   नुसार, 
कु.संजना ववेक फाळके हची दनांक २१/११/२०१७ ते द.२५/११/२०१७ रोजी झाले या  

तीय एिशयन रोलबॉल चॅ पयनशीप २०१६ बँकॉक, थायलंड कर ता िनवड झाली अस यामुळे 
सदर पधसाठ  उप थत राहून झालेला खच र. .७५,०००/- या ७५% र. .५६,२५०/- (अ र  
र. .छ प न हजार दोनशे प नास फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 



 5
 
ठराव मांक – १०८७      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– डा  
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/२०२/२०१७ द.१४/०९/२०१७ 
२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५७ दनांक २२/०९/२०१७  
नुसार,  

 कु. ेया शंकर कंधारे, िनगड , पुणे ४४ हने ७ वी एिशयन योगा पोटस ्  चॅ पयनशीप 
२०१७ िसंगापूर या पधस जाऊन आ याने ितने या कामी पधा खच योगा फेडरेशन ऑफ 
इं डया या सं थेस र. .७०,०००/- वत: द याने मनपा िनयमानुसार र. .७०,०००/- या ७५% 
र. .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 – १०८८      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– डा  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.कोमल मेवाणी 
संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/१०१५/२०१७ द.२२/०९/२०१७ 

२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५८ दनांक २२/०९/२०१७ 
नुसार,  
पंपर  िचंचवड मनपा ३५ वा वधापन दन २०१७ अनुषंगाने पधतील वजे या/उप 

वजे या खेळाडंूना ब ीस व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, ॉफ ज, मानिच हे, कॅप, 
खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर, डा सा ह य खरेद , पधा संगी अिधकार , पाहुण,े कमचार  
यांना चहापान व अ पोपहार, केट पध या दवशी उप थत अिधकार  व कमचार  यांना 
ावयाचे भोजन, केट पधत सहभागी (म हला व पु ष) खेळाडंूसाठ  ॅक पँट, ट  शट, बॉल 

खरेद  इ.कामी तावात नमुद माणे र. .५,५५,५५०/- चे खचास अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता व पधतील वजे या/उप वजे या खेळाडंूना ब ीस व पात ावयाचे वेट शट, 
ट  शट, शॉट, ॉफ ज, मानिच हे, कॅप, खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर, डा सा ह य खरेद , 

केट पधत सहभागी (म हला व पु ष) खेळाडंूसाठ  ॅक पँट, ट  शट, बॉल इ.ची खरेद  
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदरचा खच “ डा िनधी, मनपातफ आयो जत व वध 

डा पधा, डा कला सा ह य खरेद ” या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

िनणय- कच-याबाबत व पाणीपुरवठयाबाबत-    

१) स मा.सद यां या पाणीपुरवठयाबाबत त ार  आहेत. लोकांचे सकाळ च आ हांला फोन येत 
असतात. पाणी सोडणार  जी यंञणा आहे ती आपण बदलली पाह जे, दुदवाने तेच लोक टडरम ये 
आहेत आ ण तेच ईलीजीबल ठरले यामुळे आता परत याच सगळया ॉ ले सला आ ह  फेस  
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करतो. पाणीपुरवठयाम ये अिनयमीतता आहे. जे काह  ॉ लेम आहेत ते ताबडतोब शोधावेत व 
नागर कांना व छ व िनयमीत पुरेशा ेशरने पाणी दयावे.  

२) शंभर लॅटची दोनशे लॅटची सोसायट  तयार झाली क  तु ह  काय करता पाणी तेवढच उचलता 
परंतु इकडच कपात केल क  तीकड दयायच तीकडच कपात केल क  ईकड दयायच हा जो खेळ चालू 
आहे या यावर तु हांला कुठेतर  बंधन आणावे लागणार आहेत. या यावर िसर एसली तु हांला वचार 
करावा लागणार आहे. कारण च-होली, मोशी, डूडूळगाव, िचखली या भागाम ये सवात जा त 
डे हलपींग ऐर या आता तो आहे. ती गाव १९९७ पासून आप याकडे आलेली आता कुठेतर  वीस 
वषाम ये या भागाम ये डे हलपमट होते आहे. तेथील डे हलपमट थांबवायची हणलतर तो या 
गावावरती अ याय आहे. पा याचा कमिशअल वापर चंड मोठया माणात आहे. पा याची चोर  
मोठया माणात आहे, गळती आहे. आ ह  माग या वेळेस तु हांला सांगीतलेल होत क  लमम ये 
सु दा तु ह  पा याच बील लावा. तु ह  टाईमींग दया. सकाळ  दोन तास सं याकाळ  दोन तास. जथ 
बील भरतात ितथ एकदाच पाणी आहे आ ण जथ बील भरत नाह त ितथं दोन वेळा पाणी येतं, 
चोवीस तास पाणी आहे. हे कोणीह  आप या अंगावर घेत नाह  हणून आपण कामह  करत नाह त. 
तु ह  जर असे ग प बसलेतर हे  भेडसावतच राहणार आहेत. या ठकाणी सगळे लोक टॅ स पअर 
आहेत सगळयांनाच समान पाणी वाटप करणे हे तुमच काम आहे. जो पैसे भरतो याला पाणी देत 
नाह त आ ण जो फुकट घेतो याला पाईप लावून तु ह  देता. येकवेळेस यावरच िमट ंग होते. 
वकास कामाचे बाजूला राहते आ ण आ ह  येथे आलो क  कच-यावर नाह तर पा यावर बोलावे 
लागते. दुसरा वषयच राह ला नाह . 
३) ी.खोराटे साहेब दोन भाग नवीन झालेले आहेत दोन भागाना नवीन टडर लोट करावे. 
मे.कोटाने तु हांला या यावर सांगीतल का, आता जे टडर लोट केले होते याम ये यांना सामावून 
यायला सांगीतल. नवीन ग आ ण ह भागासाठ चे टडर र  झालेले नाह .  

४) कचरा वाहतूक साठ या गाडया कमी असतीलतर या भाडे त वावर घे यासाठ  भाग अिधका-
यांना अिधकार आहेत या का घेत या नाह त आ ण पुरेशा गाडया असतील, कमचार  असतीलतर 
िनयोजनाचा अभाव आहे. एवढया गाडया असून सु दा कच-या या त ार  कशा काय येतात. कचरा 
का उचलला जात नाह . ठेकेदार आ ण कमचा-यां याकडून काम क न घेणे आव यक आहे. 
५)  जे कामचुकार अिधकार /कमचार  असतील यां यावर कायवाह  करावी. 
६) क भागातील कच-या या संदभात मा.राहूल जाधव यांची त ार कायम आहे. याबाबतीत 
तातड ने कायवाह  करावी. 
७) ड भागातील वॉडातील कच-याचे मोठे फोटो पेपरला आलेले आहेत, वतमानपञाम ये 
अ व छतेबाबत िस द होणा-या बात याकडे आपण ल  दले पाह जे. 
८)  गवत क टंग या मिशन घेणेबाबत थायी सिमतीला ठराव झालेला आहे यावर तातड ने 
कायवाह  होणे आव यक आहे. 
९)  ओपन जीम या संदभात अंमलबजावणी झाली का. 
१०)  ी.पोमण साहेब, टडर भर याची २७ तार ख शेवटची तार ख होती या दवशी आप याकडे 
स हर डावून झाला होता, चौ या मज यावर मा हती व तंञ ान वभागात लोकांनी गद  केली होती 
तु ह  यांना ऍ सपे ट केल नाह . दोन चार लोकांना ऍ सपे ट केल.ं हणून आपण मुदतवाढ करा 
हणून सांगीतल होतं ते झाल का ते पहावे. 
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११) भागामधील टडर ओपन केले आहेत का. नसतील झालेतर का झाले नाह त ते पहावे. 
१२) कचरा आ ण पा या या संदभात सगळयानंी काळजी यावी. 
१३) ी.कडू कर साहेब, थायी सिमतीम ये यायाम शाळेचे, डांगणाचे जे जे ठराव झालेले 
असतील या यावर अंमलबजावणी का केलेली नाह  याची मा हती ावी. 

------------- 
ठराव मांक – १०८९      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– डा  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.कोमल मेवाणी 
संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/३६९/२०१७ द.२२/०९/२०१७ 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ५९  
दनांक २२/०९/२०१७ नुसार,  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ज हा रोलबॉल असोिशएशन यां या 

मा यतेने पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिशएशन यां या संयु  व माने माहे ऑ टो./नो ह. 
२०१७ म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल केट ंग रंग, यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक 
रा य तर रोलबॉल पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .५,००,०००/- 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच र कम 
.५,००,०००/- मधील टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था खच, खेळाडू िनवास यव था खच 

एकूण र. .७४,०००/- हा थाप य वषयक खच थाप य वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच र. .४०,०००/- 
हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबंधीत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच र. .३,८६,०००/- हा डा वभागाचे “महापौर 
चषक व वध डा पधा” या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९०      वषय मांक – १० 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– डा  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/१०१४/२०१७ द.२२/०९/२०१७ 
२)मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६० दनांक २२/०९/२०१७  
नुसार, 
मा. ज हा डा अिधकार ,पुणे यांचे प  . ज. .अ./शा. . प./सुफट/मैदान मागणी 

/२०१७-१८/का-४ द.२९ जुल ै२०१७ या प ानुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े 
शासक य ज हा तर शालेय रोलबॉल, डॉजबॉल व िसकई माशल आट या ३ पधा आयो जत 
करणेस व पधकामी पी. ह . ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच, नारळ, बुके, 
पूजा खच, टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन प तीने करणे, पाहुणे स काराथ  
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बुके खरेद , आयोजनाचा खच र. .३५,२००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ज हा तर शालेय डा पधा २०१७-१८ अनुषंगाने येणारा खच हा डा िनधी - वा षक पधा 
डा कला तरतूद र. .२०,००,०००/- या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ज हा तर शालेय 

रोलबॉल, डॉजबॉल व िसकई माशल आट २०१७-१८ अनुषंगाने मंडप, बैठक यव था, मैदान तयार 
करणे, वनी/ व ुत यव था व प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा े ीय 
कायालयामाफत होणार आहे. यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय 
कायालय यां या अंदाजप कातुन खच  टाक यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९१      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– डा  
सूचक – मा.कंुदन गायकवाड     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- १) मा.िभमाबाई फुगे,मा.राज  गावडे यांचा ताव- 
२) मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६२ दनांक २२/०९/२०१७  
   नुसार, 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.ध डबा गणपत फुगे मैदान, दघीरोड, भाग 

.०७ म ये वरंगुळा क  यायामशाळा, संपुण डांगण “स ा  पोटस ् फ डेशन” या सं थेला 
११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर संपुण डांगण, 
यायामशाळा, वरंगुळा क  चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या कै.ध डबा गणपत फुगे मैदान, दघी रोड, भाग . ०७ म ये वरंगुळा क  
यायामशाळा संपुण डांगण “स ा  पोटस ्    फ डेशन” या सं थेला ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .३०,०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०९२      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– इ े ीय कायालय  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/६३६/१७ द.२६/०९/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा साव क िनवडणुक २०१७ साठ  आव यक मतदान यं ाचे EVM Randmization 

व Preparation चे कामकाजासाठ  द.१३-०२-२०१७ रोजी १०x१२ फुट आकारा या एक नग 
एल.ई.ड . नची व द.१४-०२-२०१७ ते द.१६-०२-२०१७ या तीन दवशी १०x८ फुट आकारा या 
एकुण ११ नग एल.ई.ड . नची यव था, पकर, माईक यव था करणे याकामी वापरात 
आले या बाबींचे अंदाजप क तयार केले असता यानुसार र. .७,२४,९००/- इतका खच झाला 
आहे. सदर काम मे. मुत  मंडप पकर अ ड इ क स, िनगड  यांजकडुन स याचे चाल/ुपुण 
िन वदा वकृत दराने (िन. .३/३२-१६/१७, ०.९% कमी) करारनामा न करता थेट प तीने क न  
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घेणेस काय र मा यता देणेस व याकामी झाले या खचाची अदायगी  मे. मुत  मंडप पकर 
अ ड इले क स, िनगड  यास र कम पये ७,१८,३७६/- (अ र  र. .सात लाख अठरा हजार 
तीनशे शहा र फ ) करारनामा न करता अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९३      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– ब े ीय कायालय  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब ेका/ था/का व/१६/२०१७ द.२५/०९/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
वॉड .५० सूनधाम जवळ ल थेरगाव ते िचंचवडगाव या िनयो जत १८ मीटर ड .पी. 

र यातील पवना नद वर पूल बांधण ेकामी या पूव  नेमणूक करणेत आलेल े क प स लागार 
मे.एस.एन.भोबे अॅ ड असोिसए स ा.िल. यांची नेमणूक र  क न यांचे जागेवर क प 
यव थापन स लागार ( ोजे ट मॅनेजमट क स टंट) हणुन म.े ीखंडे क सलट ट ा.िल. यांची 
सदर कार या कामांचा पुवानुभव ल ात घेता यांची फ  िन वदा प ात कामासाठ  नेमणूक 
करणेस व क प तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना याकर ता मनपाचे चिलत 
दरानुसार िन वदा प ात कामासाठ  य  खचा या १.३५% अिधक शासनकर इतक  फ  
अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९४      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– थाप य वभाग  
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२५४/१७ द.२७/९/२०१७ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/१३/१७-१८ अ वये भोसर  भाग .३३ 

गवळ नगर मधील भागात गटसची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.के.पी.क शन  
िन.र. .२३,३३,१९०/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार एकशे न वद फ ) पे ा १८.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१८,९०,११७/- पयत काम क न घेणेस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १०९५      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– थाप य वभाग  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२५३/१७ द.२७/९/२०१७ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .८/२/१७-१८ भोसर  भाग . ३३ गवळ नगर 

 मधील आळंद  रोड, दघीरोड प रसरातील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.के.पी. 
क शन  िन.र. .२३,३३,१९०/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार एकशे न वद फ ) 
पे ा १८.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१८,९०,११७/- पयत काम क न 
घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

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

ठराव मांक – १०९६      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– िश ण मडंळ  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .िशम/ं९/का व/१६०/२०१७ द.२५/९/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा बालवाड , शासक य अंगणवाड  व मनपा ाथिमक शाळेतील व ाथ - व ाथ नीनंा 

खाऊ हणून ब क टे पुर वणबेाबत दर माग वणेकामी िन वदा नोट स .1-2017-18 अ वये 
िन वदा िस द करणेत आलेली होती. सदर िन वदेची मुदत दनांक 27/7/2017 ते 02/8/2017 
अखेर होती. थम तां क िलफापा 03/8/2017 रोजी उघड यात आलेला आहे. दराचे पा कट 
दनाकं-07/8/2017 रोजी उघड यात आलेले आहे.  िन वदा नोट सीस अनुस न मे. आर.आर. 
ए टर ायजेस यांचे दरप का वये टािनया कंपनीचे टायगर लुकोज ब क ट पुडे शाळावार 
पुरवठा करणेकामी लघु म दर र. .६.३५ ती पुडा दराने मे. आर.आर. ए टर ायजेस याचेंशी 
करारनामा करणेत आलेला असून दनांक-15 ऑग ट 2017 व 26 जानेवार  2018  या रा ीय 
सणांचे दवशी मनपा बालवाड , शासक य अंगणवाड , व मनपा ाथ. शाळेतील व ाथ -
व ाथ नीनंा खाऊ हणून येक  1 लुकोज ब क ट पुडा पुर वणेबाबत या य  होणा  या 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०९७      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– मा हती व तं ान वभाग  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/१४/का व/१४२/१७ द.२६/०९/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
द.२२ ऑग ट २०१७ रोजी मा हती व तं ान दवसाचे औिच य साधून सारथी 

हे पलाईन णाली संदभात आयो जत केले या रा य तर य कायशाळेसाठ  आगाऊ घेतलेली          
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र. .६०,०००/- मधून झालेला खच र. .४८,७४०/-साठ  मा यता देवून अगाऊ रकमेचे समायोजन 
करणेस तसेच उप थतांना दे यात  आले या व तू कोटेशन न माग वता बाजारातून थेट प तीने 
खरेद  केले या सा ह याचे बील र. .४०,९९८/-मे.इंदू इ फोटेक सो युशन यांना अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०९८      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५४५/१७ द.२८/९/२०१७ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/१५/२०१७-१८ अ वये भाग .१६ म ये 

वसंतदादा पाट ल शाळाचे रंगरंगोट  व नुतनीकरणाची कामे करणकेामी M/s.SIDDHI 
ENTERPRISES (S.H.Waghere) िन.र. .२२,३७,०८६/- (अ र  र. .बावीस लाख सदोितस 
हजार शहाऐंशी फ ) पे ा १७.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१८,५४,५४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत 
केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९९      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५४१/१७ द.२८/९/२०१७ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/१३/२०१७-१८ अ वय े भाग . १४ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक बस वणकेामी M/s.SIDDHI ENTERPRISES िन.र. .२१,००,८३०/-
(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे तीस फ ) पे ा १७.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१७,४१,५८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश 
िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११००      वषय मांक – २० 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय  
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५४३/१७ द.२८/९/२०१७ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/७/२०१७-१८ अ वय े भाग .२७ म य े

पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे करणकेामी 
M/s.SHRIGURU CONSTRUCTION िन.र. .१९,५९,६८८/- (अ र  र. .एकोणीस लाख 
एकोणसाठ हजार सहाशे अ याऐंशी फ ) पे ा २०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. . १५,६५,७९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश 
िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११०१      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– नगरसिचव कायालय  
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/९८५/२०१७ द.२९/०९/२०१७ 
नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 

अजानुसार तावात नमूद प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ११०२      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– नागरव ती वकास योजना   
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.सहा यक आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/६९९/२०१७ द.२८/०९/२०१७ 
मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना मांक ८ अंतगत २०१७-१८ या आिथक वषातील १०४ 
कु पड त िनःसमथ (अपंग) य ंना दरमहा र. .२५००/- माणे सहामाह  र. .१५,०००/- देणसे 
व याकामी येणारे र. .१५,६०,०००/-(अ र  र. .पंधरा लाख साठ हजार फ ) चे खचास 
मा यता देणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच जाह र कटना ारे न याने सन २०१७-१८ या 
आिथक वषातील ा  होणा-या अजापैक  पा  लाभाथ ना व कागदप ांचे पुततेनंतर पा  होणा-या 
लाभाथ ना माहे ए ल २०१७ ते माहे माच २०१८ अखेर अथसहा य देणसे मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११०३      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग– थाप य-बीआरट एस   
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/६४७/२०१७ द.२९/०९/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपाचे सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील पान .७३ अनु .६० अ वये पंपर  िचंचवड 

संपुण शहरासाठ  उ च मता तगती माग (HCMTR) वकसीत करणे या कामास 
र. .३००,००,००,०००/- इत या अंदाजप क य र कमेस मा.महापािलका सभेची शासक य 
मा यता िमळाली आहे. तथा प सन २०१६-१७ म ये कामास तरतुद ठेवणेत आली नस यामुळे 
तसेच सन २०१७-१८ साठ  फ   र. .१,००,०००/- तरतुद ठेवणेत आली आहे. यामुळे सदर मौजे 
रहाटणी येथील कोकणे चौक ते काळेवाड  फा यापयत उ च मता तगती मागाम ये 
(HCMTR) र ता वकसीत करणेचे काम हे अंदाजप कातील याच कामाचा एक भाग अस यामळेु 
मौजे रहाटणी येथील कोकणे चौक ते काळेवाड  फा यापयत उ च मता तगती मागाम ये 
(HCMTR) र ता वकिसत करणेकामी अंदाजप कातील “HCMTR या राखीव जागा 
सावजिनक वाहतुक यव थेसाठ  DMRC या स यानुसार BRT/मोनेरेल/ ाम यासाठ  
वकिसत करण”े या लेखािशषावर “शहर वकास आराखडा” या लेखािशषातील एकूण तरतूद  पैक  
र. .९,००,००,०००/- तरतूद सन २०१७-१८ या वषासाठ  उपल ध करणेस 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 – ११०४      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०४/१०/२०१७       
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ:- मा.राजू िमसाळ, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
 द.११/१०/२०१७ रोजी महापािलकेचा वधापन दन अस याने द.११/१०/२०१७ ची मा. थायी 
सिमती सा मंगळवार द.१०/१०/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ११०५      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/३६/३६३/२०१७ द.०४/१०/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मौजे च-होली व मौजे डुडुळगाव येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते।आर ण वकिसत 
करणेसाठ  आव यक या ठकाणी भूसंपादन करणेबाबत मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१६ 
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द.८।०८।२०१७ तसेच मा.महापािलका सभा ठराव .६५ द.१९।०८।२०१७ अ वये मा.सद य ठराव 
करणेत आलेले आहे.सदर ठरावांची अंमलबजावणी करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे.सदर 
ठरावात खालील नमुद माणे र ते व आर णांचा समावेश आहे. 
 
१. मौजे च-होली येथील स.नं. २२७ ते स.नं. १९८ पयत २४ मी. मंजूर वकास योजनेतील र ता 

भूसंपादन करणे.  
२.  मौजे च-होली येथील स.नं.१९२ ते स.नं. ८७ पयत १८ मी. मंजरू वकास योजनेतील र ता 

भसूपंादन करणे. 
३.  मौजे च-होली, कोतवालवाड  स.नं. ४६१ ते ड .वाय पाट ल शाळा च-होली ह  पयत (स.नं. 

१३४)  ३० मी. वकास योजनेतील र ता भूसंपादन करणे. 
४.  मौजे च-होली येथील ताजणे मळा स.नं. ४३० च-होली गावापयत १८ मी. वकास योजनेतील 

र ता भूसंपादन करणे. 
५.  मौजे च-होली येथील स.नं. १०१३ ते मशानभूमी पासुन जाणारा १८ मी. वकास योजनेतील 

र ता स.नं. ८ पयत भूसंपादन करणे. 
६.  मौजे च-होली येथील स.नं. १०२७ ते १०१० पयत ३० मी. व पुढे १२ मी. वकास योजनेतील 

र याचे भूसंपादन करणे. 
७.  मौजे च-होली येथील हसोबा मंद र स.नं. ५१९ ते ४७५ कोतवालवाड  पयत वकास 

योजनेतील ३० मी. र ता भूसंपादन करणे.  
८.  मौजे च-होली येथील हरामाता मंद र स.नं. ४३ ते स.नं. १०९ पयत वकास योजनेतील ३० 

मी. र ता भूसंपादन करणे. 
९.  मौजे च-होली येथील मंजूर वकास योजनेतील आ. . २।६४ उ ानाची जागा भूसंपादन करणे.  
१०.  मौजे डुडुळगाव येथील स.नं. १८९ पासून स.नं. १९१ पयत २४ मी. र ता भूसंपादन  

करणेस मा यता देणेत येत आहेत. 
११.  मौजे च-होली स.नं. १७७ पासुन बुड व तीकडे जाणा-या १८ मी. वकास योजनेतील र याचे 

(स.नं. १७२, १७३, १७४, १७५,१७६,१७७) भूसंपादन करणेस मा याता देणेत येत आहे.  
१२.  मौजे च-होली येथील हसोबा मंद र ते इं ायणी नद कडे जाणारा ४५ मी. र यासाठ  स.नं. 

५३५ (जुना स.नं. १००४) व स.नं. ५३६ (जुना स.नं. १००५) मधील े ाचे भूसंपादन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

 मौजे च-होली व मौजे डुडुळगाव येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते ।आर ण वकिसत 
करणे सदर गावांचा सवागीण वकास हो या या ीने आव यक असुन यासाठ  भूसंपादन करावे 
लागणार आहे. तसेच सदर र ते।आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  
खच व तदअनुषंगीक खचास ( याम ये भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई 
र कम अदा करणेस) मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११०६      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग – नगररचना व वकास  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . नर व/का व/१६/७५५/२०१७ द.०४/१०/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मौजे चो वसावाड  व वडमुखवाड  येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते वकिसत करणेसाठ  

आव यक या ठकाणी भूसंपादन करणेबाबत मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव . १५ द. 
८।०८।२०१७ तसेच मा.महापािलका सभा ठराव .६४ द.१९।०८।२०१७ अ वये मा.सद य ठराव 
करणेत आलेले आहे. सदर ठरावांची अंमलबजावणी करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली 
आहे.सदर ठरावात खालील नमुद माणे र ते व आर णांचा समावेश आहे. 

 

१. मौजे चो वसावाड  येथील स.नं. १०२ ते ९२ पासुन स.नं. ९१ पयत चो वसावाड  ह पयत मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करणे.  

२. मौजे चो वसावाड  येथील स.नं. १८६ पासुन स.नं. १९५ चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करणे.  

३. मौजे वडमुखवाड  येथील स.नं. २५ पासून ते स.नं. ५५ पयत वडमुखवाड  ह पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करणे.  

४. मौजे वडमुखवाड  मधील स.नं. २१७ पासुन ते स.नं. १८८ पयत वडमुखवाड  ह पयत मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करणे.  

५. मौजे चो वसावाड  मधील स.नं. ३० पासून स.न. ३९ पयत मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. व 
तेथुन पुढे स.नं. ३९ पयत वकास योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करणे. 

  मौजे चो वसावाड  व वडमुखवाड  येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते वकिसत करणे सदर 
गावांचा सवागीण वकास हो या या ीने आव यक असुन यासाठ  भूसंपादन करावे लागणार आहे. 
तसेच सदर र ते मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास ( याम ये 
भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते 
सव ण ,मोजणी करणे इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०७      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग – नगररचना व वकास  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . नर व/का व/१२/१६२/१७ द.०४/१०/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मौजे बोपखेल येथील मंजूर वकास योजनेतील र ते।आर ण वकिसत करणेसाठ  आव यक 

या ठकाणी भूसंपादन करणेबाबत मा.महापािलका सभेचा ठराव .६२ द.१९/०८/२०१७ अ वये 
मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर ठरावात खालील नमुद माणे र ते व आर णांचा समावेश आहे. 
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अ. . आर ण मांक आर णाचे 

योजन 
स.न ं बािधत होणारे संपादन करावयाचे 

एकुण सुमारे े  चौ.मी. 
१. आर ण . २/१६९ ाथिमक शाळा १५२ पैक  ४०००.०० चौ.मी. 
२. आर ण . २/१५२ उ ान १५६ पैक  उ ान – ५०००.० चौ.मी. 
३ १८.० मी. र ता 

उ ानालगतचा पुव- 
प म र ता 

-- १५६ पैक  अंदाजे ३६०० चौ.मी. 

 
तर  उपरो  ता वत आर णांखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान 
भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम - २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर  
र ते।आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास ( याम ये भूसंपादन 
वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, मोजणी 
करणे इ. अनुषंिगक येणा-या सव खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०८      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग – डा  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/१०३८/२०१७ द.४/१०/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने इं डयन टाईल े टिलंग असोिसएशन ऑफ इं डया 

महारा  रा य कु तीगीर प रषद पुणे व पंपर  िचंचवड शहर ज हा कु तीगीर संघ िचंचवड यां या 
मा यतेने व जय गणेश युवा फौडशन, वनायकनगर, बो-हाडे वाड , मोशी ता.हवेली, ज.पुणे- ४१२१०५ 
यां या सहकायाने माहे ऑ ट बर २०१७ म ये आंतररा ीय दशन क , नागे र कृषी उ प न बाजार 
सिमती समोर, से.न.८ वनायकनगर बो-हाडेवाड , मोशी पुणे ४१२१०५ येथे महापौर चषक आंतर 
रा ीय कु ती पधा २०१७ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या थाप य व व ुत वषयक खच 
वगळता र. .६६,८९,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पधा अनुंषगाने ावयाचे चांद चे गदा, ाफ ज, मानिच हे, फेटे, खरेद  पी. ह .सी. ले स बॅनस 

छपाई, कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ११०९      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग – मा हती व जनसंपक   
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/९१/२०१७ द.४/१०/२०१७ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३५ वा वधापन दन द.११ ऑ टोबर २०१७ रोजी संप न 

होत आहे. यािनिम  द.११/१०/२०१७ रोजी मनपा शासक य इमारत व ा.रामकृ ण मोरे 
े ागृह, िचंचवड येथे व वध काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या काय मांतगत  

शहर पातळ वर व छता अिभयान, व वध डा िनबंध पधा, िच कला पधा, कायालय 
व छता पधा, फॅ सी ेस पधा, रांगोळ  पधा, व वध पधतील वजे याकं रता ब ीस 
वतरण, कवी सं मेलन, यु होम िमिन टर खेळ पैठणीचा, नामां कत हा य वनोद  कलाकारांचे 
मानधन तसेच काय मा या अनुषंगाने टेज बँनर, कमान बँनर, ले स टेज सजावट 
स काराकामी व वध पु तके खरेद , काय माचे उ ाटन, सनई चौघडा वादन काय मासाठ  
भेटव तू, मृतीिच हे, े ागृह भाडे तसेच मा यवर यां या चहापान व भोजन यव था इ.कर ता 
थेट प दतीने अंदाजे र. .७,७५,०००/- इतका खच अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १११०      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०४/१०/२०१७        
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  

संदभ:- मा.कैलास बारणे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव -    
थेरगांव म ये कुठेह  नागर  सु वधा क  अ ावत नसले कारणाने येथील नाग रकांची फॉम 

भर यासाठ  गैरसोय होते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाची न याने थापना 
झाली असून या ठकाणी नागर  सु वधा क  सु  करणेत यावे. तसेच सदरचे नागर  सु वधा क  
आनंद पाक िम  मंडळ, आनंद पाक कॉलनी, थेरगांव या न दणीकृत सं थेस चाल व यास देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११११      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०४/१०/२०१७        
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा. कैलास बारणे 

संदभ:- मा.उ म कदळे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव -    
 पपंर  िचंचवड महानगरपािलका माफत मोठया माणात र ते, पुल, इमारती, पाणी 
पुरवठा, ेनेज, उदयान इ.ची कामे कर यात येतात.याम ये मोठया माणात बांधकाम सा ह याचा 
वापर होतो.हे बांधकाम सा ह य मा यता ा  (एन.ए.बी.एल.) NABL सट फाईड योग शाळेतून  
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करणे यो य असताना.सदया थतीत असे कर यात येत नाह . बरेच बांधकाम याम ये या 
सा ह याची गुणव ा हमी देणे श य होत नाह . सव NABL योगशाळांचे सरकार  य ेणेमाफत 
ऑड ट होत असलेने NABL मा यता ा  योगशाळेतील रपोट यांची गुणव ा हामी असते. 
NABL सट फकेट हे वालीट  कॉ सील ऑफ इंड या यांचे अख यार त अस याने फ  यो य 
गुणव ा असले या योगशाळांना हे सट फकेट दे यात येते. यापुढे सव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकांचे कामाम ये सव बांधकाम सा ह य हे NABL अ डेशन असले या गुणव ापुव 
योग शाळेमधुनच करणे बंधनकारक राह ल. अशा कार या ५ ते ६ योगशाळा उपल ध 

असलेने मनपाचे कामाची गुणव ा राखणे श य होईल. सव खा यामधील थाप य, पाणीपुरवठा, 
ेनेज, उदयान इ. म ये बांधकाम सा ह य हे NABL अ ड टेड लॅबमधून तपासणी क न 

ठेकेदाराचे बील अदा करणे बंधनकारक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १११२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०४/१०/२०१७        
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ:- मा.हषल ढोरे, मा. कंुदन गायकवाड यांचा ताव-    
      पंपर  येथील स.नं.३१/१ ते ५८३२/१ व २ ते ६ मधील जागा े  सुमारे १७९१.३५ चौ.मी. 
जागेम ये अंध-अपंगासाठ  सां कृितक क  बांधणेचे कामासाठ  मे. अ जत साळवे अँड असोिसएटस 
यांची आ कटे ट हणून नेमणूक करणे व मनपा आयु  हे ठरवतील या मनपाचे चिलत दराने 
यांना फ  आ ण यावर ल जी.एस.ट .सह अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०४/१०/२०१७        
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.उषा मुंढे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव -   

द.१५/०९/२०१६ रोजी गणपती वसजना या दवशी घंटागाड  कमचार  सेवेत असताना व 
महानगरपािलके या कायम सेवेत असले या आरो य कमचा-यास वाच वत असताना कै.शंकर हुसेन 
लोखंडे या घटागाड  कमचा-याचे िनधन झाले आहे. यास १ वष कालावधी होऊन गेला आहे. सदर 
घंटागाड  कमचा-याची कुटंुबाची प र थती हालाखीची असुन, सदर कुटंुबास आधार दे याची 
आव यकता आहे. तर  सदर कमचा-यां या कुटंुबाला महानगरपािलकेतफ अथसहा य दे यास कंवा 
यां या वारसानंा महापािलकेत नोकर  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –  १११४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०४/१०/२०१७     वभाग – आरो य मु य  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें जावक .आमुका/४/का व/६४१/२०१७ द.०४/१०/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 
      पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या अ, ब, क, ड, इ व फ े य कायालया या काय े ातील 
र ते/गटस साफसफाई कामी खाजगीकरणा दारे कामगार उपल ध करणेकामी ई-िन वदा नो टस 
मांक ३-१ ते ३-६/२०१७-१८ या कामा या १ वष कालावधीसाठ  िन वदा माग व यात आले या 

हो या. यास पंपर –िचंचवड शहर वंयरोजगार सं थाचे फेडरेशन यांनी तसेच ी संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी अनु मे ं . ८८४९/२०१७ व ं .६८४४/२०१७ अ वये 
यािचका दाखल केले या आहेत. सदर करणात दनांक २९/०९/२०१७ रोजी मा. उ च यायालयाने 
िनदशीत के यानुसार सदरचा आदेश अवलोकन करणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या अ ,ब ,क ,ड ,इ व फ े य कायालया या   काय े ातील र ते   / गटस साफसफाई कामी 
खाजगीकरणा ारे कामगार उपल ध करणेकामी िन वदा नोट स .३   / २०१७-१८ चे बाबतीत मा.उ च 

यायालय ,मुंबई येथे दाखल केले या दा याबाबत मा. थायी सिमती सभेसमोर वषय सादर करणेत आलेला 
आहे.  

तुत वषयासंदभात खालील बाबी मा.उ च यायालयास तपिशलवार व आकडेवार सह 
िनदशनास आणून देणेस मा यता देणेत येत आहे.   
अ) कामगार क याण वभागामाफत िनयु  मुत  क स ट सी यांचेकडून अ, ब, क, ड, इ व फ 
े य कायालयाकड ल ६८ सं थां या कामगारांचे ए ल २०१५ ते माच २०१७ या कालावधीमधील मुळ 

वेतन प क, हजेर  प क, पीएफ चे अंशदान तसेच पीएफ चलन इ. कागदप ांची तपासणी केली असता, 
खालील माणे सं थांची अिनयमीतता िनदशनास आली आहे.    

१) भ व य  िनवाह िनधी न भरले या सं थांची सं या – ०२ 

२) २ म ह यांचा भ व य िनवाह  िनधी न भरले या सं थांची सं या – ०१ 
३) १ ते २ वष उिशराने व एकदम भ व य िनवाह िनधी भरले या सं थांची सं या -१२ 

४) ६ म हने ते १ वष उशीराने भ व य िनवाह िनधी भरले या सं थांची सं या – १५ 

५) ३ ते ६ म हने उशीराने भ व य िनवाह िनधी भरले या सं थांची सं या – १५ 

६) १ ते ३ म हने उशीराने भ व य िनवाह  िनधी रले या सं थांची सं या – २२ 

७) वह त मुदतीत भ व य िनवाह िनधी रले या सं थांची सं या – ०० 

ा  अहवालानुसार एकूण सं थापैक  १५ सं था या मोठया माणात दोषी असून, इतर 
सव सं थांनी भ व य िनवाह िनधीची र कम वह त मुदतीत भरलेली नाह .  यामुळे 
यांचेवर भ व य िनवाह िनधी कायालयामाफत दंड व याज आकारले जाते.  यामुळे या 

सं थांह  थम दशनी दोषी अस याचे  दसून येते, असे दनांक ४/१०/२०१७ चे प ा वये 
कळ वले आहे.   

ब)  ई े य कायालयामाफत देव वयंरोजगार सह .सं था मया .या सं थेवर कामगारांचे पी.एफ .
व इएसआय र कम महापािलकेकडून अदा क नह  संबंधीत खा याकडे /शासनाकडे जमा न करता 
वत: या आिथक फाय ासाठ  वापरले, या कारणा तव द .१४/०७/२०१७ रोजी भोसर  पोिलस 
टेशन येथे एफ .आय .आर . ं  .३०६/२०१७ अ वये फौजदार  गु हा दाखल केला आहे. 
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क)  जजाऊमाता वंयरोजगार सेवा सह सं था  ) अ े य कायालय( या सं थेस करारना या या 
अट  नुसार म येच काम बंद के याने ं  .आमुका/४/का व/६७५/२०१६ , द .१६/११/२०१६ अ वये व 
देव वंयरोजगार सेवा सह .सं था मया) .इ े य कायालय (या सं थेस ं  .आमुका/४/का व / 
४९५/२०१७ द.४/८/२०१७ अ वये तसेच ी. यंकटे रा बेरोजगार सेवाभावी सं था  ) अ े य 
कायालय( या सं थेस कामकाजाचा कालावधी पुण न करता कामगारांना वेतन न देणे ,कामगारांची 
ई.एस.आय . , पी.एफ.ची र कम यां या खा यात जमा न करणे या कारणांसाठ  ं  .
आमुका/४/का व/४९४/२०१७ द .४/८/२०१७ अ वये काळया याद त टाकणेत आलेली आहे     . 
ड) न वन िन वदा नोट स ं  .३)२/(२०१७ -१८ या िन वदेतील टनओ हर र.  .िन वदा र कमे या 
३० ट के सरासर  हणजे र.  .८४,७६,४०८ / - इतक  असणे आव यक आहे . यानुसार अजुन आधार 
म हला वंयरोजगार सेवा सह .सं था मया. या सं थेने िन वदेसाठ  सादर कागदप ांनुसार मागील ३ 
वषाची सरासर  र. . १.४४ कोट  व राजमाता अ ह यादेवी होळकर वंयरोजगार सेवा सह .सं था 
मया .या  सं थेने िन वदेसाठ  सादर केले या कागदप ानुसार मागील ३ वषाची सरासर  र.  .१.०४ 
कोट ची पुतता के याने तां क तपासणीकामी यांना िन वदेसाठ  पा  ठर व यात आले आहे. 
इ)  र ते व गटस साफसफाई साठ  कायरत असणा -या ६८ सं थांनी आरो य वभागाकडे ई - 
न दणी/र ज ेशन करते वेळ  सादर केले या याद तील एकूण ७५९ सभासदापक  हजेर  म टरनुसार 
१५ सं थांचे फ  १९ सभासदच कामगार हणून काम कर त आहेत . 
ई)   पी.एफ.बाबत महानगरपािलकेने सदर सं थांना नोट स द यानंतर एक ग याने पी.एफ. 
संबंिधत कामगारां या नावे जमा केलेचे िनदशनास आलेले आहे. 
फ) पी.एफ. व इ.एस.आय. बाबत महानगरपािलके या २ ते ३ मा. थायी सिमती सभेम ये ह  
चचा कर यात आलेली आहे.   

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

िनणय-  व छते या सं थेबाबत –  
१) आप याला टडर र  क न नवीन टडर करायला मा.कोटाने सांगीतलेले आहे. नवीन टडरम ये 
यांना सहभागी क न यायला सांगीतलेले आहे. पण याम ये आपण एक ठेवल क  जी कुठली 

सं था असेल यांनी कमान दोन मह ने, तीन मह याचा पेमंट या कमचा-यांचा करता आला पाह जे 
हणून आपण याम ये फायना शअल अट टाकली होती. यांना एकञीत येवून टडर भर यासाठ  

मनाई केलेली न हती. यांनी ते केलेल नाह .    
 
िनणय- बोनसबाबत-   
१) शाळेतील या मदतनीस आहेत यांना आपण दोन हजार पये देतो. एकतर आपण यांना 
िमनीमम वेजेस माणे पगार करत नाह त. दोन हजार पये आपण ते पण मु या यापकानंा देतो व 
मु या यापक ते पर पर यां या सोईनुसार यांना देतात. याम येह  मह यातील चार सु टया 
कपात होतात आ ण १२०० ते १३०० . यांना आपण देतो. यां यासाठ  जसं घंटागाड  कमचा-यांना 
सानु ह अनुदान मंजूर केले होते तसं या मदतनीस ७० लोकांना सु दा आपण दवाळ साठ  सानु ह 
अनुदान दयावे असा ठराव केलेला होता. या ठरावाची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी.  
२) एकतर यांना तु ह  वेळेत काढले नाह , आता ते सु दा हायकोटात आहेत. यांनाह  बेरोजगार 
क न चालणार नाह . आता नवीन या सं था येतील या या सं थे म ये यांना इ यडू करावे.  
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या लोकांना कोणी नेता नाह  ते गेले चार ते पाच वषापासून आप याकडे काम करतात. यावेळेस 

पासून आजपयत ते लोक आप याकडे सगळया शाळाम ये पुणवेळ सगळया कारचे काम आपण 
यां याकडून क न घेतो. ते २००४ पासून आप याकडे आहेत यांना माणूसक या कोनातून 

१५०००/- सानु ह अनुदान ताबडतोब दयावे. या ठरावाची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी. 
३) मनपा कमचा-या या बोनसबाबतचा दोन तीन दवसात सकारा मक िनणय होणे अपे ीत आहे. 

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

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                  
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/७६/२०१७ 

दनांक - १६/१०/२०१७   
          
 

   
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८  

                                    
 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 


