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

कायप का मांक – ८२ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २५/०९/२०१८                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

२५/०९/२०१८ रोजी द ुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१. मा.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.राजू िमसाळ 

३. मा.अिमत राज  गावडे 

४. मा.गावडे राज  तानाजी 
५. मा.आगंोळकर सागर सुिनल 

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

८. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

९. मा.खानोलकर ा महेश 

१०. मा.लांडगे सा रका संतोष 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

१३. मा.बारणे अचना तानाजी 
१४. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा.आ ीकर – .अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२) 

मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे 
– मु य लेखापाल, मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.द ुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.झगडे - सहा यक आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट मा.खोत, – 
. सहा यक आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.मुंढे – .िश णािधकार  

(मा यिमक िश ण वभाग) मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, 
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मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.मोरे, 
मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.धानोरकर- कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – 
पशुवै कय अिधकार , मा.माने – लेखािधकार , पीएमपीएमएल 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 .४५) िनगड  येथील से. .२२ येथील व ुत दाह नीची वा षक प दतीने चालन व 
देखभाल करणेबाबत. 
 

वषय .४६) िन वदा .५/१/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
 

वषय .४७) िन वदा .५/२/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
 

वषय .४८) िन वदा .५/३/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
 

वषय .४९) िन वदा .५/४/२०१८-१९ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
  

                        ---------- 
 

(मा.पठाण, सह शहर अिभयंता यांची महापािलका सेवेतून िनयतवयोमान 
सेवािनवृ ीमुळे आ ण ी.हषद कुलकण  ( िश क), कु. णत आढाव व 
कु. जुला देव घरे यांचा ऐरोबीक ज नॅ टक या पधात कां य पदक 
िमळ वलेब ल मा.सभापती, थायी सिमती यांचे ह ते स कार कर यात 
आला)  
 

                        ---------- 
दनांक १८/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८१) 
चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

     ----------     
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ठराव मांक - ३१९४      वषय मांक - ०१ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. अित.आयु (१) यांचे जावक . वमुका/५/का व/३०८/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

वषय – मनपा या भोसर  येथील अंकुशराव लांडगे े ागृह इमारतीमधील अ नीशमन   
       यं णेसाठ  न वन रंग मॅन पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
ठराव मांक - ३१९५      वषय मांक - ०२ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – लेखा 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१०१४३/२०१८ द.०३/०९/२०१८  

  वषय - "फ े य" कायालय थाप य या वभागाकड ल सन२०१८-१९ या  

               अंदाजप कामधील कामां या अंतगत तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत.  

वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३१९६      वषय मांक - ०३ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०५/का व/६०९/२०१८ द.१०/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध वभागांकड ल कॅनन मेक कंपनीचे  ंटरसाठ  आव यक 

Genuine Toner/Cartridge खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus वर 
ऑनलाईन Bid Number-GEM/2018/B/52515 अ वये दर माग वणेत आले होते. यानुसार एकूण चार 
 बडरकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  दरप काम ये मे.मोनाच टे नॉलॉजीस (पुण)े 
ा.िल. पुण-े४११००४ यांचे Genuine Toner/Cartridge (Toner No- Canon 337) (कॅनन मेक) बाब .१ 

एकूण-५०० नग सा ह यासाठ  र. .२१,८७,०००/- लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमे पे ा २०.८७% ने कमी आहे. तूतकामी केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३१९७      वषय मांक - ०४ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/०२/का व/१६१३/२०१८ द.१२/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.30/2/2017-18  अ वये काळेवाड , रहाटणी 

भागातील पवना नद या कडेने मु य गु व वा हनीची सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी  M/S.SANKALP INFRASTRUCTURE यांनी िन.र. .६०,००,०००/- (अ र  र. .साठ लाख  

पये फ ) पे ा २८.७०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४२,७८,०००/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.      

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

 
ठराव मांक - ३१९८      वषय मांक - ०५ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ुमु य/२९२/२०१८ द.११/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे दर बदल व अनािधकृत नळजोड िनयिमत 

करणे या ीकोनातून मा.महापािलका सभा ठराव .१४७ द.२८/०२/२०१८ व मा.महापािलका 
सभा ठराव .१८७, द.२०/०४/२०१८ या अनुषंगाने आदेश .जशुके/पाप/ु१९३/२०१८, 

द.०७/०६/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी आदेश िनगिमत केले आहेत. झोपडप ट  पुनवसन 
क प व झोपडप या यामधील नळजोडांचे दर वा तववाद  असावेत तसेच झोपडप यांमधील 

अनािधकृत नळजोड िनयिमत करणेकामी अनामत र कम, दंड व पाणीप ट  (मागील वषाची) 
याबाबत िनणय घेणेसाठ या सोबतचे प रिश  अ माणे या तावास मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठराव मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                  ----------                 
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ठराव मांक - ३१९९      वषय मांक - ०६ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१६१४/२०१८ द.१२/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/६/२०१७-१८ अ वये नवी सांगवी 

मु य जलिनःसारण निलकाम ये सुधारणा करणेकामी M/s.S.K.Bhosale Contractor यांनी 
िन.र. .५९,९९,९३५/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे प तीस फ ) पे ा 
१७.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४९,७३,९४६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२००      वषय मांक - ०७ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सहा आयु  (भांडार) यांचे जावक .मभां/८/का व/११८४/२०१८ द.१२/०९/२०१८ 

 मा.सहा आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य मनपा नमु या माण ेछपाई क न 

पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .५५/२०१७-१८ अ वये लघु म कोटेशनधारक  १) मे.जय गणेश 
ऑफसेट पुणे यांचे बाब ं.१ व ६ असे एकुण २ बाबी क रता ३४,६५०/- २)मे.ड .एन.एम. ंट ंग 
हाऊस पुणे यांचे बाब ं.०७ असे एकुण ०१ बाबी क रता ४२,०००/- ३) मे.आिशष 
एंटर ायजेस,िचंचवड यांचे बाब ं  २,३,४,५,८,९ व १०  असे एकुण ०७ बाबी क रता २,२६,०१५/- 
असे एकुण १० बाबी छपाईकामी एकुण र. .३,०२,६६५/- (अ र  र. .तीन लाख दोन हजार सहाशे 

पास  फ ) इतके दर लघु म ा  असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार 
ितनह  िन वदाधारकानां व वध वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य  पुर वणकेामी पुरवठा 
आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झाले या खच एकुण र.  एकुण र. .३,०२,६६५/- 
(अ र  र. .तीन लाख दोन हजार सहाशे पास  फ ) चे  खचाचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३२०१      वषय मांक - ०८ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.अचना बारण े     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक .क ेका/ था/ . .२/६९/२०१८ द.१५/०९/२०१८ 

 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 भाग .२ िचखली मशानभुमी RCC म ये करणे व बैठक यव था टेड यम प दतीने 

करणेकामी तावात नमूद माणे मे.सिचन आपटे आ ण असोिसए स यांची क प यव थापन 

स लागार  हणून नेमणूक करणसे व  िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात 
१.२५% (post tender activity) कामांसाठ  क प खचा या १.७५% फ  अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२०२      वषय मांक - ०९ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक .क ेका/ था/ . .२/७०/२०१८ द.१५/०९/२०१८ 

 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 भाग .२ मधील साई जीवन शाळे शेजार ल मैदान वकसीत करणेकामी तावात 

नमूद माणे मे. योती पानसे असोिशए स यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक 
करणेस व िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.३५% (post tender activity) 
कामांसाठ  क प खचा या १.८५% फ  अदा करणसे मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२०३      वषय मांक - १० 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – क े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक .क ेका/ था/ . .२/६८/२०१८ द.१५/०९/२०१८ 

 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 भाग .२ जाधववाड  मधील गट नं.५३९ वकसीत करणेकामी तावात नमूद माणे 

मे. योती पानसे असोिशए स यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व 
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िन वदापुव ०.५०%(Pre tender activity) व िन वदा प चात १.३५%(post tender activity) कामांसाठ  
क प खचा या १.८५ % फ  अदा करणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२०४      वषय मांक - ११ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – ड े ीय, थाप य 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक .ड ेका/ था/का व/१२०७/२०१८ द.१०/०९/२०१८ 

 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 . ं .२६ पंपळे िनलख मशानभूमी वकसीत करणे व थाप य वषयक अनुषिंगक 

कामे करणेकामी तावात नमूद माणे मे.सिचन आपटे आ ण असोिसए स याचंी क प 

यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणसे व िन वदा पुव (Pre tender) व िन वदा प ात (post 

tender) कामांसाठ  क प खचा या २% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
 
ठराव मांक - ३२०५      वषय मांक - १२ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – ड े ीय, थाप य 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक .ड ेका/ था/का व/१२०६/२०१८ द.१०/०९/२०१८ 

 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 . ं .२६ क पटेव ती मशानभूमी वकसीत करणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे 

करणेकामी तावात नमूद माणे मे.सिचन आपटे आ ण असोिसए स यांची क प यव थापन 
स लागार हणून नेमणूक करणसे तसेच िन वदा पुव (Pre tender) व िन वदा प ात (post tender) 
कामांसाठ  क प खचा या २% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२०६      वषय मांक - १३ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – उ ान 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/९४३/२०१८ द.१५/०९/२०१८ 

 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
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 मनपाचे उदयान वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ६) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट/शत  माणे तसेच भाववाढ कलम लागु 
अस यास भाववाढ कलमानुसार देखभाल व संर ण कामासाठ  िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत 
केलेले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२०७      वषय मांक - १४ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – ब े ीय कायालय 

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/२५८/२०१८ द.१४/०९/२०१८ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/13-2018-2019 अ वये सन 

२०१८-१९ क रता भाग .२२ म ये सारथी हे पलाईनची त ार  िनवारण करणेची कामे 
करणेसाठ  िन.र. .8,36,901/- (अ र  र. .आठ लाख छ ीस हजार नउशे एक फ ) पे ा -28.09% 

कमी मे.वै णवी एंटर ायजेस या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२०८      वषय मांक - १५ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३९२/२०१८ द.१८/०९/२०१८ 

 मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो कंपनीचे  

डायिलसीस मशीन िसर यल .६९९९ व ७५८९ चे AMC करणेकामी संबंिधत कंपनी Baxter India 

Pvt.Ltd, Chennai यांनी एकूण र. .८२,०९८/- चे दरप क सादर कर यात आलेले असुन सदरचे 
दरप क वकृत कर यात आले आहे. यानुसार डायिलसीस वभागातील गॅ ो कंपनी या 
डायिलसीस मशीन िस रयल नं.६९९९ व ७५८९ चे AMC, Baxter India Pvt.Ltd यांचेकडून यांनी सादर 
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केलेले दरप क एकूण र. .८२,०९८/- नुसार िन वदा न मागवता, करारनामा क न मनपा 
अिधिनयम अनुसुची ड करण ५ (२)(२) नुसार थेट प दतीने कर यास व सदर AMC साठ  

होणारा खच एकूण र. .८२,०९८/- (अ र  र. . याऎ ंशी हजार अ या णव फ ) ला मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२०९      वषय मांक - १६ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३९३/२०१८ द.१८/०९/२०१८ 

 मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील े िसनस कंपनी या 

डायिलसीस मशीन Sr.No.4V5AYG83, 5V5AZQ63 व 5V5AZQ64 चे AMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत 
कंपनी मे. े िसनस मेड कल केअर इं डया ा.िल., मुंबई यांनी सादर केलेले एकूण र. .६५,५७८/- 
चे दरप क वकृत करणेत आले आहे. यानुसार डायिलसीस वभागातील डायिलसीस मशीन 
Sr.No.4V5AYG83, 5V5AZQ63व 5V5AZQ64चे AMC संबंिधत उ पा दत कंपनी मे. े िसनस यांचेकडून 

यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .६५,५७८/-(सव करांस हत) नुसार िन वदा न मागवता, 
करारनामा क न मनपा अिधिनयम अनुसुची ड करण ५(२)(२)नुसार थेट प दतीने कर यास व 
सदर AMC साठ  होणारा खच र. .६५,५७८/-(सव करांस हत) मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२१०      वषय मांक - १७ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – औ. .सं., मोरवाड  

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ सं/४/का व/१७५/२०१८ द.१५/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता मा.अित. 

आयु सो. यांचेकड ल आदेश मांक औ स/ं४/का व/१२६६/२०१७ द.१९/१२/२०१७ अ वये 
खालील कमचा-यांना दनांक ०२/१२/२०१७ ते ०१/०६/२०१८ या सहा म हने कालावधीसाठ  
एक त मानधनावर ता पुर या व पात एक त र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार 
फ .) नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.०१/०६/२०१७ रोजी संपु ात 
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येत आहे. खाली नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक 
िमळणेकामी मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार 
मे.उ च यायालयाचे आदेशानुसार मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. 

प  ‘अ’ 

अनु. . नाव पदनाम 

१ ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी. दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती. बोरसे वृ ंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 

            उपरो  अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द 

दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे यां या अंितम िनकालास 
अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार दनांक ०२/०६/२०१८ रोजी एक 
दवस सेवाखंड देवून दनांक ०३/०६/२०१८ (र ववार) रोजी सा ा हक सुटट  अस याने दनांक 
०४/०६/२०१८ते दनांक ०३/१२/२०१८ पयत सहा म हने कालावधीकर ता हंगामी िनयु  देणते 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२११      वषय मांक - १८ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/६३१/२०१८ द.१७/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध वभागांसाठ  लेनो हा या उ पाद त कंपनीचे आव यक 

संगणक संच सा ह य खरेद कामी क  शासनाकड ल Gem, government, e-market plus वर ऑनलाईन 
Bid दारे Bid Number- GEM/2018/B/32803 अ वये लघु म िन वदाकार मे.केजेएम ुप िस ट म 
सो युश स, ठाण-े४०११०५ यांचेकडून आव यक संगणक संच सा ह य खरेद कामी एकूण 
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र. .२५,४८,८००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख अठठेचाळ स हजार आठशे फ ) दर वकृत क न, 

करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
 
ठराव मांक - ३२१२      वषय मांक - १९ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 

सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/५५०/२०१८ द.१८/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करसंकलन वभागाअंतगत 16 वभागीय 

कायालयामाफत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नुसार शहरातील इमारती व 
जिमनींवर कर आकारणी क न िमळकत कराची वसूली करणेत येते. अिधिनयमातील अनुसूची ड 
करण 8 मधील िनयम 41 म ये व हत कालावधीम ये िमळकतकराची र कम भरणा न करणा-

या िमळकतधारकांना ती महा 2% दराने मनपा कर शा ती आकारणेची तरतूद आहे. सन 2010-

2011 पासून सदर तरतूद नुसार मनपाकर शा ती लागू करणेत आली आहे.  चाल ूआिथक वषाम ये 
प ह या व दुस-या सहा माह ची र कम भरणा न करणा-या िमळकत धारकांना अनु मे दनांक 
01 ऑ टोबर व दनांक 01 जानेवार  पासून ती महा 2% दराने मनपाकर शा ती लाग ूकरणेत 
आली आहे. थकबाक दार िमळकत धारकांकड ल थकबाक  ह  वषानुवष िमळकत बंद अस याने, 

मालक व भाडेक  तसेच कौटंु बक वादामुळे, कोटकेस, र ता ं द करणाम ये पूणत:/ अंशत: 
पाडले या िमळकती, तसेच आिथक प र थती इ याद  बाबींमुळे िमळकतकर भर याचा 
नाग रकांचा कल दसून येत नाह .  याबाबत िमळकतधारकांना वेळोवेळ  थक त बलांवर 2% शा ती 
दरमहा आकारली जाते, या संदभात ेसनोट, जा हरात फलक, मागणी प ा ारे कळ व यात आलेले 
आहे.  वषानुवष िमळकतकराचा भरणा करत नस याने िमळकतकराचे थकबाक त दवस दवस वाढ 
होत आहे.  थक त िमळकतकराची र कम जा तीत जा त वसूल हो याचे ीने नाग रकांना 
मनपाकर शा तीम ये सवलत/ माफ  द यास िमळकत कराची वसूली होणेस मदत 
होईल. यामुळे थक त असलेली मालम ा कराची मूळ र कम वसूल होऊन महानगरपािलकेचे 

आिथक उ प नाम ये वाढ होईल. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा मधील अनुसूची ड 
करण 8  िनयम 51 अ वये शा ती फ  कंवा वसूलीचा खच आयु ास, आप या वे छा 

िनणयानुसार, िनयम 41 खालील शा ती, कंवा िनयम 50 खालील फ  कंवा वसूलीचा खच पूणत: 
कंवा अंशत: माफ करता येईल, अशी तरतूद आहे. िमळकतकर थकबाक वर आकारणेत आले या 
मनपा कर शा तीम ये थकबाक सह िमळकत कराची संपूण र कम एक र कमी भरणा करणा-या 
िमळकतधारकांक रता सवलत/ माफ  देणेकामीची अभय योजना खालील माण े
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अ. . थकबाक सह संपूण िमळकतकराची र कम 
भरणेकामी कालावधी 

मनपा कर शा तीम ये देणेची माफ / 
सवलत ट केवार  

1 दनांक 01 ऑ टोबर ते 15 ऑ टोबर 2018 अखेर 
भरणा दनांकापयत आकारणेत आले या 
मनपाकर शा ती र कमेचे 90% 

2 दनांक 16 ऑ टोबर ते 31 ऑ टोबर 2018 अखेर 
भरणा दनांकापयत आकारणेत आले या 
मनपाकर शा ती र कमेचे 75% 

             
                    उ  नमूद माणे अभय योजना राब वणेकामी व सदर योजनेची नाग रकांम ये 
जनजागृती हो या या ीने शहरातील मो या या व वदळ चे ठकाणी जा हरात फलक  लावणे, 
थािनक केबल नेटवक, िसनेमा िथयेटर, रेड ओ टेशन, वतमानप  इ याद  साधना ारे िस  

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

                  ----------                 
 
ठराव मांक - ३२१३      वषय मांक - २० 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – थाप य मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४१३/२०१८ द.१८/०९/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े–  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8-1-2018-2019 अ वये बीआरट  कॉर डॉर .३ 

वर सुदशन नगर चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा.(इं) ा.िल. िन.र. .27,86,93,249/- (अ र  र कम पये स ावीस कोट  शहाऐंशी लाख 
या णव हजार दोनशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .27,70,96,991/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .27,70,96,991/- पे ा 7.70% कमी हणजेच र. .25,57,60,523/- + रॉय ट  चाजस 
र. .11,01,358/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,94,900/- = एकुण र. .25,73,56,781 /- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानसुार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                  ----------                 
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ठराव मांक - ३२१४      वषय मांक - २१ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/४१४/२०१८ द.१८/०९/२०१८ 

 वषय – न वन भाग .२८ येथील रहाटणी मनपा शाळा ते पंपळे सौदागर  
        मशानभूमी पयत या र याचे य.ुट .ड यु.ट . प दतीने काँ ट करण  
        करणेबाबत. 

वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
 
 
ठराव मांक - ३२१५      वषय मांक - २२ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जावक .मभां/८/का व/१२१५/२०१८ द.१८/०९/२०१८ 

 मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील व वध वभागासाठ  आव यक 

संगणक टेशनर  पेपर बॉ स खरेद कामी ई.िन.सु. .१४/२०१८-१९  अ वये लघु म  कोटेशनधारक 
मे. वजय ंटस, आकुड  यांचे आव यक कॉ युटर पेपर टेशनर  बॉ स एकुण  1 ते 2 बाबी एकुण 
2 बाबी खरेद  करणेकामी  एकुण र. .११,५४,६००/- (अ र  र. . अकरा लाख चोप न हजार सहाशे 
फ ) इतके दर लघु म ा  असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार मे वजय 
टंस, आकुड  यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झाले या खच एकुण 

र. .११,५४,६००/- (अ र  र. . अकरा लाख चोप न हजार सहाशे फ ) चे  खचाचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२१६      वषय मांक - २३ 
दनांक – २५/०९/२०१८      

सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.िनमला कुटे, मा. वाती काटे यांचा ताव –  

       मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१२ द.१८/९/२०१८ अ वये 
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महानगरपािलके या सव बालवा यांमधील मुलांना अ निम  फाउंडेशन व स ा  आ दवासी 
म हला ित ान या दोन सं थांमाफत पोषक आहार देणेस व पोषक आहार वाटप करणे, 
आहारावर गुणव ा िनयं ण करणे इ याद  कामे िश ण मंडळ वभागामाफत कर यास व याकामी 
आव यक असणार  तरतूद नागर व ती वकास योजना वभागाने उपल ध क न दे यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३२१७      वषय मांक - २४ 
दनांक – २५/०९/२०१८      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.आरती चोधे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव –  

       मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१३ द.१८/९/२०१८ अ वये 
‘‘म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म’’ या योजने या कामासंबंिधत यापूव चा मा. थायी 
सिमती सभेचा १) ठराव मांक २५८३, दनांक १८/०४/२०१८ हा ठराव र  करणेस तसेच सन 
२०१८-२०१९ या वषा या सदर योजने या कामासंबंधीतचा २) ठराव मांक २६१२, दनांक 
२५/०४/२०१८ या मधील प हला प र छेद हणजेच ‘‘नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजने अंतगत िस द केलेली ई-िन वदा र  क न 
नवीन कोसस सु  करण े या वषयाबाबत ई-िन वदा नोट स मांक ०१/२०१८/१९ ह  िस द 
कर यात आलेली आहे. सदर िन वदेचा वकृत कालावधी दनांक ०९/०४/२०१८ ते 
०७/०५/२०१८ पयत आहे.  तथा प, ह  संपूण ई-िन वदा या र  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. हा प र छेद (मजकूर) कायम ठेऊन या ठरावातील पुढ ल सव मजकुर र  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२१८      वषय मांक - २५ 
दनांक – २५/०९/२०१८      

सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.आरती च धे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव –  

       मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.०४/०९/२०१८ अ ण ठराव .१४ 
द.१८/९/२०१८ अ वये नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण 
योजनेअंतगत म हला, मुले/ मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. 
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यातील म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म ह  एक िश ण योजना होती. चालु वषापासुन 
सदर योजनेस पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म असे 
संबोध यात यावे. म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म ह  िश ण योजना मे.अ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं थेने यापूव  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चांग या कारे 
राब वलेली आहे. आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची उभारणी करणचेी मता तसेच मो या 
माणावर ल कामकाज करणेसाठ ची आव यक असलेली आिथक मता व वशेष क न पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेतील व तीपातळ वर ल िश ण दे याचा या सं थेला भरपूर अनुभव आहे. 
यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, तसेच िन वदा प दतीने सं था िनवड साठ  लागणारा 
द घ कालावधीचा वचार करता, व चालु वषा या कामासाठ चे सं थेमाफत िश णाचे सादर 

दरह  रा त असलेने िश णास इ छुक असलेली कुठलीह  म हला िश णापासून दघ 
कालावधीमुळे वंिचत राहू नये, िश ण लवकरात लवकर सु  हावे या उ ेशाने तसेच 
व तीपातळ वर य  केले या चौकशीअंती सदर सं थेने चांगले काम केले आहे. तसेच यांचे 
कामासंबंिधत िश ण घेतले या म हलांची त ार नसलेबाबतचे िनदशनास आलेले आहे. तसेच 
बहुतांशी म हलांची सोबत जोडले या प -अ मधील नमुद वषयांचे िश ण देणेची मागणी आहे. 
यामुळे िन वदा न माग वता थेट प दतीने पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान 

कौश य वाढ काय म या योजनेअंतगत मनपा तरावर एकुण १४ वषयांचे िश ण हे मागील 
वष याच (म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजने या) म हला लाभा यासाठ चे 
पा ता िनकष (अट  व शत ), सोबत या प -अ मधील नमुद तपिशल व सं थेमाफत सादर 
अ यास मानुसार व दरानुसार (सव करांस हत) चालुवष  द.३१/०३/२०१९ अखेरपयत या 
कालावधीपयतचे िश णाचे काम हे औ ोिगक िश ण सं था/ क  ( प.ंिच.ंमनपा.) यांचा 
अिभ ाय घेऊन व यानुसार पु ढल यो य ती कायवाह  क न मे.अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था, पुण/ेमुंबई यांचेमाफत देणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरची योजना ह  

मनपा तरावर मनपा या, यापूव या (म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजने या) 
मा यता (धोरण) / कायप दतीनुसार अट  व शत नुसार चालु वषा या मा यतेस अिधन राहुन 
राब व यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच िश  ाण काय म पुण केले या येक लाभा याचे 
नाव, प ा इ याद सह स व तर याद  युिनकोड या फॉ टम ये हाड कॉपी व सॉ ट कॉपी या 
व पात घे यात यावी. यामुळे मनपाकड ल वेब बेस सॉ टवेअर म ये डाटा ए  क न 

घे याची आव यकता नाह . यानुसार करारना यात तशी दु ती कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. सदर योजनेअंतगत महापािलका ह तील म हला / मुलींना ानात वाढ होऊन यांचे 
आिथक उ प न वाढावे, यांचे ान कौश यात वाढ हावी, व वध यवसाय कलांम ये म हलांनी 
पारंगत होवून यांचे दैनं दन जीवनात यांना ते उपयु  ठरावे. या म हला स मीकरणा या/ 
सबलीकरणा या ीने/ हेतूने म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत म हलां या ानात 
वाढ साठ  िश णाचे आयोजन करणेत येत असते. यामुळे िश त झाले या म हला 
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लाभा याचे सव ण करणे व यांचे उ प न कती वाढले या संबंिधत तपासणीचे कामकाज या 
योजने या कामकाजात अंतभतु नसावे. म हलां या ान कौश यात वाढ हावी या उ ेशाने सदर 
योजनेचे आयोजन करणेत येते यासाठ ची आव यक ती सहभाग शु काची र कम भ न म हला 
िश णास येत असते. मागील वष  माणेच चालू वष  देखील शै णक अहता सा र ठेऊन 

यापुव या म हलांसाठ  व वध यवसाय िश ण या योजनेअंतगत/ म हलांसाठ  ान कौश य 
वाढ काय म या योजनेअंतगत या म हला/ मुलींनी िश ण घेतलेले आहे. यांना देखील चालु 
वष  यां या मागणीनुसार एकापे ा अिधक वषयांचे िश ण देणेस तसेच म हला/ मुलीं या 
इ छेनुसार एखादे/ तेच िश ण परत देणेस धोरण हणुन मा यता देणेत येत आहे. सदर 
योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल/ दु ती कर याचे/ योजना अंमलबजावणी संबंधीत िनणय 
घेऊन यो य ती कायवाह  क न योजना राब व या संबंधीतचे सव अिधकार मा.आयु  सो. यांना 
देणेस व सदर योजनेअंतगत होणारा य  खच हा पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  
ान कौश य काय म या उपलेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. सन २०१८-१९ या 

अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद करणेत आलेली आहे. यात 
पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म या उपलेखािशषासह एकुण ५३ 
उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य 
काय म या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त ५२ उपलेखािशषातगत 
केले या तरतुद ंमधुन व नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर क याणकार  योजनेमधील 
११ उपलेखािशषातगत केले या व उपल ध तरतुद ंमधुन पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  
ान कौश य वाढ काय म या योजनेसाठ  लाभाथा या ितसादानुसार िश णाचे वाढ व 

खचाकामी आव यकतेनुसार र कमा वग करणेस व यानुसार पंड त दनदयाल उपा याय – 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” योजना ह  मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं था, पुण/ेमुंबई यांचेमाफत द.३१/०३/२०१९ अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व 
योजने या अंमलबजावणी कामी या धोरणास व य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. चालु वषा या रा हले या उव रत कालावधी वचार करता, िश ण सु  होऊन ते 
वषअखेरपयत पुण होणे अितशय जक र चे आहे. तथा प व तीपातळ व न िश ण सु  
करणेकामी म हलांची वारंवार मागणी होत आहे. यामुळे िश णातील वलंब टाळ या या ीने 
तसेच िश णा या वलंबा बाबत या कुठ याह  त ार स वाव राहु नये या हेतूने मे. अ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं था, पुण/े मुंबई यांना व तीपातळ व न इ छुक म हला गटां या 
िश णा या अट  व शत  नुसार या कागदप ां या फाई स वकारणेस मा यता देणेत आली 

आहे अशा कार या सुचना शासनाकडुन सदर ल सं थेस दे यास मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
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ठराव मांक - ३२१९      वषय मांक - २६ 
दनांक – २५/०९/२०१८      

सूचक – मा.अचना बारणे      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.िनमला कुटे, मा.िमनल यादव यांचा ताव –  

       वषय – नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत  
              पंपर  िचंचवड महापािलका ह तील सव बालवा यां या िभंती ३ड  (3D)  
              पट ंग ारे बोल या करणेबाबत. 

वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
 
ठराव मांक - ३२२०      वषय मांक - २७ 
दनांक – २५/०९/२०१८      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.आरती च धे, मा. हराबाई घुले यांचा ताव –  

       मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१७ द.१८/९/२०१८ अ वये १४ नो हबर 
२०१८ बाल दन िनिम  बालज ेचे आयोजन अनु मे १३ व १४ नो हबर या दो ह  दवशी सांगवी 
येथील पी.ड यू.ड . मैदान व भोसर  येथील गाव ज ा मैदान या दो ह  ठकाणी कर यात यावे. 
या बालज ेम ये लहान मुलांची खेळणी व व वध मनोरंजनाचे खेळ तसेच खाऊ वाटप कर यात 
यावे.  तसेच मुलांसाठ  फॅ सी ेस पधा, व ृ व पधा अशा कार या पधाचे आयोजन व 
ब ीस वाटप कर यात यावे.  तसेच पालकांसाठ  बोधनपर मुलांचे आरो य व आहार या वषयी 
मागदशनपर या यानाचे आयोजन कर यात यावे.  तर  याची कायवाह  नागर व ती वकास 
योजना वभागा या वतीने कर यात यावी. सदर कामाची चार िस द  व आमं ण दे याची 
कायवाह  मा हती व जनसपंक वभागा या वतीने करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३२२१      वषय मांक - २८ 
दनांक – २५/०९/२०१८      

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.आरती च धे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव –  

       वषय – महापािलकेचे ाथिमक िश ण वभागाकड ल बालवा यातील िशश/ु बालकांना  
              व छता क ट सा ह य खरेद बाबत. 
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वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
 
 
ठराव मांक - ३२२२     वषय मांक - २९ 
दनांक – २५/०९/२०१८     

सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२५/२०१८ द.२९/०६/२०१८  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३६ द.१४/९/२०१८ अ वये 

डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- आिथक  सहा य 
अदा करणेचे धोरण आहे. कु. नुपुर ल मण मोरे यांनी ७ वी एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप 
२०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  के यामुळे र. .२,००,०००/- आिथक 
सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
ठराव मांक - ३२२३     वषय मांक - ३० 
दनांक – २५/०९/२०१८     

सूचक – मा. वलास म डगेर     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२६/२०१८ द.२९/०६/२०१८  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३७ द.१४/९/२०१८ 
अ वये डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- आिथक  

सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. सौ. पाली गणेश तरवडे यांनी ७ वी एिशयन योगा पोटस 
चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  के यामुळे र. .२,००,०००/- 
आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                  ----------                 
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ठराव मांक - ३२२४     वषय मांक - ३१ 
दनांक – २५/०९/२०१८    वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४७२/२०१८ द.०७/०७/२०१८  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३८ द.१४/९/२०१८ 
अ वये ी.देवद  वसंत भारदे, िचखली ाने २६ या जागितक योगासन चॅ पयनशीप २०१८ 
अज टना या पधस जाऊन आ याने याने योगा फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थेस 
र. .२,२०,०००/- वत: द याने म.न.पा.िनयमानुसार र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख 
फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२२५     वषय मांक - ३२ 
दनांक – २५/०९/२०१८    वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४५८/२०१८ द.२९/०६/२०१८  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३९ द.१४/९/२०१८ अ वये 

डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस र. .२,००,०००/- आिथक  

सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. ी.चं कांत ीरंग पांगारे यांनी ७ वी एिशयन योगा पोटस 
चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  के यामुळे यांना 
र. .२,००,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२२६     वषय मांक - ३३ 
दनांक – २५/०९/२०१८    वभाग – डा 
सूचक – मा वकास डोळस    अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३६९/२०१८ द.०१/०९/२०१८  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४० द.१४/९/२०१८ 
अ वये मनपाची संत तुकाराम नगर यायामशाळा ह  हनुमान पोटस अँकडमी, िचखली या 
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सं थेस सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेत आलेली असून या यायामशाळेची करारना याची 
मुदत द.१०/१०/२०१७ ते द.०९/०९/२०१८ रोजी संपु ात येत अस याने हनुमान पोटस 
अँकडमी, िचखली या सं थे या द.२१/०८/२०१८ या प ा वये मनपाचे डा धोरणानुसार 
न याने ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास आदेशा या तारखेपासून पुढ ल मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२२७     वषय मांक - ३४ 
दनांक – २५/०९/२०१८     

सूचक – मा.यशोदा बोईवाड    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अनुराधा गोफणे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४२ द.१४/९/२०१८ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, महारा  रा य खो खो असो. पणुे ज हा खो 
खो असो. यां या मा यतेने िशवाजी उदय मंडळ िचंचवड येथे महापौर चषक रा य तर य खो-खो 
पधा आयो जत कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२२८     वषय मांक - ३५ 
दनांक – २५/०९/२०१८     

सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४३ द.१४/९/२०१८ 
अ वये भाग .२० मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल हे जागृती पोटस सोशल 
फाऊंडेशन, संत तुकारामनगर यांना पंपर  िचंचवड मनपाकडून ११ म ह या या सेवाशु कावर 
देणेस मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                  ----------                 
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ठराव मांक - ३२२९     वषय मांक - ३६ 
दनांक – २५/०९/२०१८     

सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड    अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४४ द.१४/९/२०१८ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भाग .२० डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा 
संकुल, संत तुकारामनगर, पंपर -१८ येथे महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२३०     वषय मांक - ३७ 
दनांक – २५/०९/२०१८     

सूचक – मा.साधना मळेकर    अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा,अपणा डोके यांचा ताव –  

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४६ द.१४/९/२०१८ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, महारा  रा य हॉलीबॉल असो. पुणे ज हा 
हॉलीबॉल असो.यां या मा यतेने बॅडिमंटन गंगो ी पाक भोसर  येथे महापौर चषक रा य तर य 
हॉलीबॉल पधा आयो जत कर यास व याकामी  येणा-या य  खचास मा यता देणते येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२३१     वषय मांक - ३८ 
दनांक – २५/०९/२०१८    वभाग – वाय.सी.एम.एच 

सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/३९४/२०१८ द.२१/०९/२०१८  

       मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
       यशवंतराव च हाण मृती णालया या श या वभागातील RMS कंपनी या नादु त 
सी-आम या (Sr.No.H1503154) दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटस उ पा दत कंपनी या 
इं जिनयर या स हस रपोटनुसार बदलणे आव यक अस यामुळे मे. ी कं शन, िनगड  यांनी 
खरेद  क न ते बदल यात आलेले आहे.  यानुसार संबंिधत  सी-आमचे अिधकृत AMC धारक मे. ी 
कं शन, िनगड  यांचे मनपा अिधिनयम अनुसुची  ड करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने 
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खरेद  कर यात आले या पाटसचे  एकूण र. .३५,९९०/- चे बील अदा कर यास व यासाठ  
होणा-या खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२३२     वषय मांक - ३९ 
दनांक – २५/०९/२०१८    वभाग – नगररचना व वकास  

सूचक – मा.राज  गावडे    अनुमोदक – मा. वलास म डगेर   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/६/२३१५/२०१८ द.१७/०९/२०१८  

       वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील Townplanning schemes करणेबाबत   
              पॅनल नेमणकू बाबत. 

वषय मांक ३९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
 
ठराव मांक - ३२३३     वषय मांक - ४० 
दनांक – २५/०९/२०१८    वभाग – नगररचना व वकास  

सूचक – मा. वलास म डगेर     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०६/२३०५/२०१८ द.११/०९/२०१८  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील हवाई छायािच े ह  मनपा या सव वभागांना 
उपयु  अस याने सदर छायािच े पुणे महानगर ादेश वकास ािधकरण यांचेकडून वकत 
घे याचे द.०५/०७/२०१८ रोजी या मा.आयु  क ात झाले या बैठक त ठरले, छायािच े उपल ध 
क न देणेकामी या माण े पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांनी संदिभया वये 
 मनपास  ताव सादर केला असुन  या माणे र. .५३,९३,९६९/-  एवढा खच कळ वला आहे. 

अ. . तपशील 
दर पये ती 
चौ. क. मी. 

े फळ 

चौ. क. मी. एकुण र कम 

१ Aerial Photography Charges र. .२२०००/- २०६.७८ र. . ४५, ४९,१६०/-

२ Additional ground control र. .११,०००/- 
per GCP

२ र. . २२,०००/-

 र. .४५, ७१, १६०/-
GST १८% ८,२२,८०९/-

एकुण र. . ५३, ९३,९६९/-
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        सबब पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांचे कडून छायािच े उपल ध क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३२३४      वषय मांक - ४१ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – फ े ीय, थाप य 

सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .फ ेका/ था/का व/६७०/२०१८ द.१८/०९/२०१८  

       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध े य कायालयाचे काय े ाअंतगत व वध 
चौकां या सुशोभीकरणाची कामे सन २०१८-१९ चे अथसंक पाम ये ता वत केलेली आहेत. सदर 

तावीत वकास कामे ह वैिश यपूण व पाची आहेत व यात आकषक व  नावी यपूण 
संक पना राबवून चौकांचे सुशोभीकरण करण,े वाहतूक िनयमांशी सुसंगत अशी वाहतूक बेटे िनमाण 
करणे तसेच इतर वाहतूक सोई सु वधा अ ायावत करणे इ याद  कामांचा समावेश आहे. सदरची 
कामे करणे क रता पुरेसे तां क नैपु य महानगरपािलकेकड ल अिभयंताकडे उपल ध असले तर  
काह  वेळा अप-ुया कमचार  वगामुळे अथवा काह  संगी गुंतागुंतीचे तां क , आधुिनक 

तं ानाची गरज, पयावरण वषयक अ यास तसेच खाजगी कारणातुन अ यास व त सम बाबी, 
सुसा यतेची पडताळणी, संशोधना मक अ यास तसेच खाजगीकरणातुन करावया या क पांसाठ  
कायदे वषयक, अथ वषयक अ वेशन अशा बाबींसाठ  वा तु वशारद कंवा त  नेम याची 
आव यकता आहे. या क पांतगत व वध ना व यपूण बाबींचा समावेश करणे आव यक 
आहे. याक रता व तृत व प रपूण संक पिच े व आराखडे तयार करणे, काम वैिश पूण व पाचे 
असलेने सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल मंजूर दरसूचीत समा व  नसणा-या व वध बाबींचे 
दरपृथ:करण तयार क न यास मा यता घेण,े िन वदा वषयक आव यक कामे करणे इ. िन वदा 
पुव कामे करणेक रता तसेच तां क या आराख या माणे काम क न घेण,े क पाचे दैनं दन 
कामावर देखरेख ठेवणे इ. िन वदाप यात कामे चोखपणे होणे आव यक आहे .या सव बाबी 
वचारात घेऊन मनपा या वा तु वशारद पॅनेलवर असलेले या े ातील त  वा तु वशारद यांची 
नेमणुक करणे आव यक आहे. यानुषंगाने तावात नमुद केले या मनपाचे े ीय कायालयातील 

वकास कामांना यांचे नावासमोर दश वलेले वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेबाबत तसेच 

याकामी देय असलेली फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                  ----------                 
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ठराव मांक - ३२३५      वषय मांक - ४२ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं८/का व/१२१३/२०१८ द.१८/०९/२०१८  

       मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत काय माची भावीपणे 
अंमलबजावणी करणेकर ता व जनजागृती करणेकर ता राब व यात येणा-या रा ीय व सामा जक 
काय मांकर ता आव यक/िनयिमतपणे लागणारे छपाई सा ह य वषभराकर ता छपाई क न 
घेणेकामी िन वदा ं .०८/२०१८-१९ अ वये १) मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांनीबाब ं  ०१ साठ  
ित नग ११.३० पैसे माणे एकुण र. .७,९१,०००/- लघु म दर ा  झाले आहे. सदरचे दर  हे 

अंदाजप कय र. .८,५४,०००/- पे ा -७.३७ ट कने कमी आहे. २) मे. वजय ंटस यांचे बाब ं  
०२ साठ  ित नग १४.४५ पसेै माणे एकुण र. .१०,११,५००/- लघु म दर ा  झाले आहे. 
सदरचे दर  हे अंदाजप कय र.  १०,८१,५००/- पे ा -७.७६ ट कने कमी आहे. व रल माणे 
एकुण ०१ ते ०२ एकुण २ बाबीसाठ  एकुण र. .१८,०२,५००/- इतका खच अपे ीत आहे सदरचा 
खच हा एकुण र. .१९.३५,५००/- पे ा -६.८७ ट कने कमी असलेने सदरचे दर वकृत करणेस 
मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार दोनह  िन वदाधारकाना ं व वध वभागासाठ  आव यक 
छपाई सा ह य  पुर वणेकामी मुळ पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झाले या खच 
एकुण र. .१८,०२,५००/- (अ र  र. .अठरा लाख दोन हजार पाचशे फ ) चे  खचाचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३२३६      वषय मांक - ४३ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – ग े ीय, थाप य 

सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .ग े/ था/का व/८४३/२०१८ द.१९/०९/२०१८  

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा.महापािलका सभा ठराव .१७७, द.२०/०४/२०१८ व २३६, द.२०/०७/२०१८ अ वये 
शासक य मा यता देणेत आले या कामां या ग े य कायालया या काय े ातील थाप य 
वभागाअंतगत तावात नमूद वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प चात आ कटे ट 
व क प स लागार नेमणेकामी व यांना अदा करावया या फ  या खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                  ----------                 
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ठराव मांक - ३२३७      वषय मांक - ४४ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – ड े ीय, थाप य 

सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .ड े/ था/का व/१२३९/२०१८ द.१९/०९/२०१८  

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा.महापािलका सभा ठराव .२३६, द.२०/०७/२०१८ अ वेय शासक य मा यता देणेत 
आले या कामां या ड े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागाअंतगत तावात नमुद 
वकास कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प चात आ कटे ट व क प स लागार 
नेमणेकामी व यांना अदा करावया या फ  या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

 
 
ठराव मांक - ३२३८      वषय मांक - ४५ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – फ े ीय, व ुत 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .फ ेका/ व/जा/३१०/२०१८ द.२५/०९/२०१८  

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       िनगड  येथील से. .२२ येथील व ुत दाह नीची वा षक प दतीने चालन व देखभाल 
करणेचे कामास द.१९/९/२०१८ पयत मुदवाढ देऊन येणा-या वाढ व खच र. .९,४८,७६२/- 
(अ र  र. .नऊ लाख आ ठेचाळ स हजार सातशे बास  फ ) चे खचास मा यता देऊन सदरचे 
काम मं.एन.सी.वाय ए टर ायझेस यांचेकडून ३.२२% कमी या पूव मंजूर दराने क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३२३९      वषय मांक - ४६ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/१३९/२०१८ द.२५/०९/२०१८  

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/१/२०१८-१९ अ वये मनपा या थेरगाव 
गावठाण, थेरगाव स.नं.९ ,थेरगाव ल मणनगर , काळाखडक वाकड व काळाखडक बु टर,पुनावळे 
येथील पंप हाऊसचे चालन करणकेामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .४३,८५,२४४/- (अ र  
र. . ेचाळ स लाख पं याऐंशी हजार दोनशे च वेचाळ स फ ) पे ा ५०.९६% जादा िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा ३.१९% ने कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६६,१९,९६४/- 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 देणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३२४०      वषय मांक - ४७ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अचना बारणे      अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/१४०/२०१८ द.२५/०९/२०१८  

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/२/२०१८-१९ अ वये मनपा या सांगवी 
गावठाण, सांगवी पी युड , सांगवी स.नं.८४, पपंळे गुरव व दापोड  येथील शु  पाणीपुरवठा 
करणा-या पंप हाऊसचे चालन करणकेामी (२०१८-१९) मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम 
.४३,६९,३८०/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख एकोणस र हजार तीनशे ऐंशी फ ) पे ा ५०.४८% 

जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा ३.१९% ने कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६५,७५,०४३/- 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 देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३२४१      वषय मांक - ४८ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/१४१/२०१८ द.२५/०९/२०१८  

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/३/२०१८-१९ अ वये मनपा या कृ णानगर, 
स.नं.२२, पाट लनगर, जाधववाड , से १० व गवळ माथा येथील पंप हाऊसचे चालन करणेकामी 
(२०१८-१९) मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .४२,२३,१६०/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख तेवीस 
हजार एकशे साठ फ ) पे ा ५१.३७% जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा ३.१९% ने कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६३,९२,५९७/- 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 यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते 
येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३२४२      वषय मांक - ४९ 
दनांक – २५/०९/२०१८     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/१४२/२०१८ द.२५/०९/२०१८  

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/४/२०१८-१९ अ वये मनपा या रहाटणी, 
स.नं.९६, लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे चालन करणेकामी (२०१८-१९) 
मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .३४,८७,५७२/- (अ र  र. .चौतीस लाख स याऐंशी हजार 
पाचशे बाह र फ ) पे ा ५०.१८% जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा ३.१९% ने कमी दराने 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५२,३७,६३५/- 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 यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 
 

 
 
 
 
       (ममता वनायक गायकवाड) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक- नस/३/का व/११३९/२०१८ 

दनांक - २५/०९/२०१८   
 
 
 

                                                         
                                     (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                           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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( .पाप/ुमु य/२९२/२०१८ द.११/९/२०१८ वषय .५ चे लगत)
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( .ब े/लेखा/९/का व/२५८/२०१८ द.१४/०९/२०१८ वषय .१३ चे लगत) 
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  (मा. मिहला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक १० दनांक ०४/०९/२०१८ लगतच े“ प  – अ” ) िवषय . २५ चे लगत  

 

अ.
 

िश ण िवषयाच ेनाव काय म कालावधी 
दररोज २ तास 

ित लाभाथ  एकुण 
िश ण शु क ( सव 
करांसिहत ) र. . दवस तास 

१ २ ३ ४ 
१ पोकन इंि लश, संभाषण कौश य व ि म व िवकास 

िश ण. 

९० दवस १८० तास ६,३७२/- 

२ फटनेस ेनर व संतुिलत आहार िवषयक िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 
३ णसेिवका व ण आहार संतुलन िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,७१७/- 
४ सॅिनटरी नॅपक न िश ण. १० दवस २० तास ७०८/- 
५ गांडुळखत िन मती िश ण. २० दवस ४० तास १,४१६/- 
६ झु बा िश क िश ण. २० दवस ४० तास १,४१६/- 
७ मेहंदी व रांगोळी िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 
८ ह तिन मतसह िविवध कार या पेपरपासुन िविवध व तु / 

सािह य तयार करण े व कापडी िपश ा तयार करणेच े
िश ण. 

६० दवस १२० तास ४,२४८/- 

९ पारंपा रक दािगन ेतयार करणचे े िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,७१७/- 
१० फॅशन िडझाय नग िश ण. ९० दवस १८० तास ६,३७२/- 
११ इ टंट पीठे व े ही पावडर तयार करणेच े िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 
१२ फुड ोसेस ग व फॅ सी कुकरी िश ण. ७० दवस १४० तास ४,९५६/- 
१३ फायबर लास अडॅ हा स िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 
१४ आयुव दक औषध ेव कॉ मेटीक उ पादने िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 

 
 

  

           सह /-                                                         
  ( ममता वनायक गायकवाड ) 

                                                       सभापती 
                   थायी सिमती  

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                         पंपर  – ४११ ०१८. 


