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

कायप का मांक - १६ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–०५/०७/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०५/०७/२०१७ 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.मोरे र महादू भ डव े
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे 
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 

            यािशवाय ावण ह डकर-आयु ,  मा.अ युत हांगे-अित.आयु , मा.चं कांत इंदलकर-
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-सहआयु , 
मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.दुधेकर, मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.आ ीकर, 
मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत, मा.खोराटे-सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शासन 
अिधकार  (िश णमंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, 
मा.च हाण, मा.र पारखी, मा.थोरात, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.घुब,े मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, 
मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, 
मा.मोरे, मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.बहुरे, मा.गाडेकर-
शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.ऐवल-ेसमाज वकास अिधकार  हे अिधकार  

सभेस उप थत होते.  
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(नविनयु  सहा.आयु  ी. वजय एकनाथ खोराटे यांचे थायी सिमती या वतीने 

मा.सभापती यांचे ह ते पु पगु छ देऊन वागत कर यात आले आ ण यानंतर मा.सहा.आयु  
यांनी मा.सभागृहास यांचा प रचय क न दला.) 

------------- 
अ) दनांक १४/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) चा 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ) दनांक २१/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) चा 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले –  
 
वषय मांक ३०) माजी सैिनकांसाठ  वनाशु क इमारत उपल ध क न देणेबाबत-मा.ल मण 

उंडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव...  
वषय मांक ३१) मा. थायी सिमती सभा ठ. .४८४ द.७/६/२०१७ म ये दु ती करणेबाबत 

– मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
वषय मांक ३२) पशुज म िनयं ण काय म राब वणेकामी म.े पपल फॉर ऍिनमल, पुणे या 

सं थेस मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय मांक ३३) ी.अिनल गुलाबराव कदम, मु यसम वयक, आप ी यव थापन वभाग 

यांचे एक त मानधनावर ल नेमणुक स मुदतवाढ व याकामी येणा-या 
खचास मा यता िमळणेबाबत... 

----------- 
 

िनणय –अ) पी.जी. पोटलवर ल त ार बाबत –  
१) थायी सिमती ामा णकपणे काम करणा-या अिधका-यां या बरोबर आहे आ ण  
यापुढेह  बरोबर राहणार आहोत.  
२) त ारदार य  गु हेगार  पा भूमी असलेली आहे. खंडणीचे गु हे, खून, अपहरण, जागा 
बळकावणे, बेकायदा श  बाळगणे, दंगल माजवणे अ या मो या गु ांची जं ी असले या 
य ने पी.जी.पोटलवर त ार दाखल केली आहे. मा.लांडे, मु यलेखापाल हे िनयम दाखवून 
काम का करतात हणून यांना दमबाजी होते. त ारदारास आणखी आठ दवस मुदत 
ावी. परंतू याने केलेले आरोप िस  झाले नाह तर या यावर कारवाई कर यात यावी. 

पी.जी.पोटलवर केले या त ार बाबतीत शासनाने कारवाई करावी. वषय अ यंत 
संवेदनशील अस याने यात कोणालाह  सूट दे यात येऊ नये.  
३) मा.मु यलेखापाल व मा.शहर अिभयंता यांना सूचना/आदेश आहेत क , महापािलकेतील 
या- या वॉडम ये मॉडेल वॉड हणून आजपयत झालेली सगळ  कामे (टे नकल, थाप य 
वषयक इ.कामे) यांची चौकशी ह  आयआयट ,पवई यां याकडूनच क न यावी. या 
संदभातील सग या फाई स आयआयट ,पवई यांना पुर व यात या यात. याक रता जी फ  
आकारली जाते, याचा वषय थायी सिमती सभेपुढे मा यतेसाठ  ठेव यात यावा.  
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ब) कं ाट  कामगारां या पी.एफ. संदभात –  
१) महानगरपािलकेने तीन कोट  पये हे या कामगारां या पी.एफ.क रता दले आहेत. 
िन वदेम ये कामगारांचा पी.एफ. भरणेबाबत अट /शत चा अंतभाव असूनदेखील 
ठेकेदाराकडून आजह  पी.एफ. भरला जात नस याचे दसून येते आहे. ह  अट वगळून 
आजपयत काम केले गेले आहे. हा कामगार हा समाजातील सवात खालचा तर आहे. 
यामुळे भाग अिधका-यांनी यात वैय क ल  घातले पा हजे.  
२) कती ठकाणी ेनेज वाहतेय, कती ठकाणी कचरा उचलला गेला नाह  याची पाहणी 
भाग अिधका-यांनी फ डवर जाऊन केली पा हजे. केवळ हाताखालील कमचा-यां या 

भरवशावर काम करणे अशी कामाची प त यापुढे चालणार नाह .  
३) भाग अिधका-यांनी फ डवर कती तास काम केले पा हजे याबाबत शासनाने ठोस 
िनणय यावा.  
४) पी.एफ. कायालयाकडून कॅ प आयो जत केले जातात. यासाठ  पी.एफ. कायालयाशी 
प यवहार क न तसे कॅ प आयो जत करावेत. कंवा एज सी नेमावी. आ ण कं ाट  
कामगारांचा पी.एफ. भरला गेला आहे का नाह  याची रेकॉड तपासणीचे काम पूण क न 
यावे. या कामगारांना यां या ह काचे पैसे िमळालेच पा हजेत. शासनाने यात जातीने 
ल  घालून िनणय यावा.   
५) मे. फूत  बेरोजगार सं था या सं थेने पी.एफ. न भरता खोट  चलने सादर क न 
महापािलकेची फसवणूक केली. कामगारांना पी.एफ.ची र कम आजपयत िमळालेली नाह . 
हणून या सं थेवर व रत फौजदार  खटला दाखल करावा.  अ भाग – ी. यंकटे रा 

बेरोजगार सं था, ब भाग – सदगु  वयंरोजगार सेवा सहकार  सोसायट , क भाग – 
पंपर  िचंचवड अपंग वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था, इ भाग – देव वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था या ४ सं था आ ण मे. फूत  बेरोजगार सं था यानंी जानेवार पासूनचा 
पी.एफ. भर याचा दसून येत नाह . या सं थांवर फौजदार  खटला दाखल करावा.  
६) डिस हा नावा या ठेकेदाराने कामगारांना दोन/तीन म ह यांपासून पगार दलेला नाह . 
कचरा वेळेवर उचलला जात नाह . याबाबत स मा.सद यांनी जी त ार मांडली आहे, यावर 
भाग अिधका-यांनी व रत कायवाह  करावी.  

क) जीएसट  बाबत – स मा.नगरसद यांक रता कायशाळा आयो जत करावी.   
ड) चरल ऑड ट करणेबाबत - पीसीएमसी कॉलनी वसाहत व भाटनगर वसाहत, 
चाळ तील घरे, र या या कडेला मोडकळ स आलेली घरे याचे चरल ऑड ट करावे.  

---------- 
ठराव मांक – ५७९      वषय मांक – १ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – द ता व िनयं ण क  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .दविन/का व/२/८३/२०१७ द.२२/०५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांचे तफ ो.बी.जी. बराजदार व ो.एस.एन.सपाली यांनी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सांगवी मशानभूमीत पयावरणपूरक गॅस शवदा हनी 
बस वणे या कामा बाबतचा त  आिथक व तां क स ला देणेसाठ  अंदाजप क य दरा या १%+  
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सेवाकर एवढ  स लागार फ  र. .१,३६,८००/- (अ र  र. .एक लाख छ ीस हजार आठशे फ ) 
मा.संचालक, अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांस अगावु अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५८०      वषय मांक – २ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२१५/१७ द.२२/६/२०१७ 
वषय - वॉड .२४ (नवीन . .२९) इं ायणीनगर स.ेनं.१ महारा  कॉलनी शेजार  मोकळा भुखंड .३  

म ये पोह याचा तलाव बांधणेबाबत... 
वषय मांक २ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

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

िनणय– १) संबंिधत वभागाने पोह याचा तलाव पीपीपी त वावर बांध यास कसा फायदेशीर होईल 
याचा स व तर अ यास क न ताव तयार करावा. शासनाने पीपीपीचे मॉडेल आणावे.  
२) शहरातील एकूण १२ पोह या या तलावांचा देखभाल दु ती खच हा उ प नापे ा जा त 
अस याचे दसून येते आहे. पोह याचे तलाव पावसा यात चालू आ ण उ हा यात बंद 
असतात. शु वार,शिनवार आ ण र ववार असे आठव यातील तीन दवस पोह याचे तलाव 
बंद असतात. कधी पाणी,लाईट नसते, कधी पा यातील एचपीचे माण बरोबर नसते. तर   
देखभालीसाठ  महापािलका दरवष  चंड माणात खच करत.े  

------------- 
ठराव मांक – ५८१      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – शासन 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/४४३/२०१७ द.२२/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
 ी.पारधे व नल वजय, हे िल पक पदावर ल िनयु नंतर या ३ वषातील प र व ाधीन 
कालावधीम ये कामकाजाचा अपे ीत दजा ा  क  शकले नाह त, िनयु  आदेशातील अट नुसार 
यांनी व हत कालावधीम ये व तदनंतर मुदतवाढ देऊनह  टंकलेखन अहता ा  केलेली नस याने, 
तसेच अनािधकाराने लेखापाल यांचे युजर आय ड  व पासवड वाप न ई टड रंग न दणी माणप ाची 
मुदत संपलेली असतांना, ठेकेदाराचे डजीटल क चे नुतनीकरण के याचे गंभीर गैरवतन चौकशीम ये 
शाबीत झाले आहेत. याअनुषंगाने यांनी सादर केलेले अिभवेदन असमाधानकारक आहे. तसेच 
प र व ाधीन कालावधीत यांना कर यात आलेली दंडा मक शा ती व कामकाज असाधानकारक 
अस याचा वभाग मुखांचा अहवाल या बाबी वचारात घेता, ी.पारधे यांनी िनयु  आदेशातील 
अट  व शत चा, महारा  नागर  सेवा (वतणूक) िनयम १९७९, तसेच शासन िनणय . अकंपा-
१०९५/ . .३४-अ/आठ द.२३/१०/१९९६ मधील ५ (ड) व (ई) चा भंग के याने, ी.पारधे यांना 
दनांक २५/०४/२०१७ रोजी या आदेशा वये सेवेतून काढून टाक यात आलेले आहे. नोकर या अट  
कंवा शत ना अनुस न केलेली सेवासमा ी िश ेत मोडत नाह  आ ण हणून अशा सेवासमा ी पुव   
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वभागीय चौकशीची आव यकता नाह  (संदभ वभागीय चौकशी िनयम पु तका प र छेद .३.९) 
या बाबी वचारात घेवून ी.पारधे यांचे असमाधानकारक कामकाजाबाबत यांना नैसिगक 
यायत वानुसार संधी देणे आव यक अस याची बाब वचारात घेऊन यांची खातेिनहाय चौकशी 
कर यात आलेली आहे. सदरची व तु थती वचारात घेता ी.पारधे व नल वजय यांचेवर 
महापािलका सेवेतून काढून टाक याची केलेली कायवाह  यो य व कायदेशीर अस याचे ता वत 
केले असले तर  ी.पारधे व नल वजय, िल पक यांची कौटंु बक प र थती वचारात घेता व 
मानवते या ीकोणातून ी.पारधे व नल वजय यांना महापािलका आ थापनेवर ल गट-ड मधील 
पदावर पुननेमणूक देऊन जू क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
िनणय - ी.पारधे व नल वजय, िल पक यांना गट-ड मधील पदावर पुननेमणूक देऊन जू क न  

 यावे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५८२      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
संदभ:- १) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ११ दनांक २६/०५/२०१७
  नुसार  

 २) मा. थायी सिमती ठराव .४८९ द.०७/०६/२०१७   
      ३) मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/४/का व/९४४/२०१७, दनांक ०५/०७/२०१७  
वषय - मे.वरदाियनी ए टर ायजेस, िचंचवड १९ यांना  यमुनानगर जलतरण तलाव पाणी  

शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती 
कामकाजाबाबत... 
उपरो  संदभ .२ चे ठरावा वये यापूव  सदर वषयास मा यता िमळाली असलेने 

नगरसिचव यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .४ कामीचा 
ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५८३      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ:- १) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १२ दनांक २६/०५/२०१७
  नुसार 

 २) मा. थायी सिमती ठराव .४९० द.०७/०६/२०१७  

      ३) मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/४/का व/९४४/२०१७, दनांक ०५/०७/२०१७  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व ी भैरवनाथ  

सावजिनक वाचनालय या दो ह  वाचनालयांक रता पु तक खरेद  करणेबाबत...    
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उपरो  संदभ .२ चे ठरावा वये यापूव  सदर वषयास मा यता िमळाली असलेने 
नगरसिचव यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .५ कामीचा 

ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५८४      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०५/०७/२०१७       
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे  
संदभ:- १) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १३ दनांक २६/०५/२०१७  

नुसार  

२) मा. थायी सिमती ठराव .४९१ द.७/६/२०१७ 
      ३) मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/४/का व/९४४/२०१७, दनांक ०५/०७/२०१७  
वषय - मनपाची छ पती शाहु यायामशाळा, ेमलोक पाक ह  यायामशाळा चं कांत िम  मंडळ,  

दळवीनगर या सं थेस सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत... 
उपरो  संदभ .२ चे ठरावा वये यापूव  सदर वषयास मा यता िमळाली असलेने 

नगरसिचव यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .६ कामीचा 
ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५८५      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०५/०७/२०१७       
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- १) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १५ दनांक २६/०५/२०१७  

नुसार  

२) मा. थायी सिमती ठराव .४९२ द.७/६/२०१७ 
      ३) मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/४/का व/९४४/२०१७, दनांक ०५/०७/२०१७  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची तानाजी गावडे ” यायामशाळा, भाग .१८ ह  सरदार  

 गावडे ित ान या सं थेस सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत... 
उपरो  संदभ .२ चे ठरावा वये यापूव  सदर वषयास मा यता िमळाली असलेने 

नगरसिचव यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .७ कामीचा 
ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५८६      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०५/०७/२०१७       
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  
संदभ:- १) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १६ दनांक २६/०५/२०१७   

   नुसार  

२) मा. थायी सिमती ठराव .४९९ द.१४/६/२०१७ 
      ३) मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/४/का व/९४४/२०१७, दनांक ०५/०७/२०१७  
वषय - संत तुकारामनगर येथील संत तुकाराम महाराज पुतळया मागील महानगरपािलकेची  

 यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत... 
उपरो  संदभ .२ चे ठरावा वये यापूव  सदर वषयास मा यता िमळाली असलेने 

नगरसिचव यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .८ कामीचा 
ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५८७      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०५/०७/२०१७       
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राजू बनसोडे यांचा ताव- 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १७ दनांक ०९/०६/२०१७     

   नुसार  
मनपा यावतीने पवनानगर, िचंचवड येथे व.द ा य मरळ उ ान ह  यायामशाळा 

चाल वली जाते. मनपाची व.द ा य मरळ उ ान यायामशाळा, पवनानगर िचंचवड ह  
यायामशाळा शंभूराजे मदानी खेळ वकास मंच, पुणे ह  सं था ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास घे यास इ छुक आहे.  तर  
मनपाची व.द ा य मरळ उ ान यायामशाळा, पवनानगर िचंचवड ह  यायामशाळा शंभूराजे 
मदानी खेळ वकास मंच िचंचवड, पुणे – ३३ या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- 
(अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५८८      वषय मांक – १० 
दनांक – ०५/०७/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- १) मा.सिचन भोसल,े मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव- 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १८ दनांक ०९/०६/२०१७    

   नुसार   
खंवसरा पाट ल यायामशाळा थेरगाव ह  नाग रकांना यायामासाठ  उपल ध क न दे यात 

आलेली आहे.  परंतु याचा उपयोग नाग रकांना होत नसून िश क नस या कारणाने   ितथे 
कोणताह  खेळाडू येत नाह .  तर  सदर यायामशाळा आनंदपाक िम मंडळ, थेरगांव यांना ११ म हने  
कराराने दरमहा र. .२,०००/- (अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५८९      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०५/०७/२०१७       
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसले यांचा ताव- 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १९ दनांक ०९/०६/२०१७      

   नुसार  

मनपा यावतीने िनगड  ािधकरण येथील बाहूबली यायामशाळा ह  चाल वली जाते.  
सदरची यायामशाळा िनसगर  िम मंडळ, वा हेकरवाड , िचंचवड पुणे ३३ या मंडळास ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास 
घे यास इ छुक आहे. तर  मनपाची बाहुबली यायामशाळा िनसगर  िम मंडळ वा हेकरवाड , 
िचंचवड पुणे ३३ या मंडळास ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन 
हजार फ ) मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेची मागणी 
असलीतर  सदरची यायामशाळा िनसगर  िम मंडळ, वा हेकरवाड , िचंचवड, पुणे-३३ यां याऐवजी 
साथी जी.ए. इनामदार पोटस अकादमी, तुळजाई व ती, आकुड , पुणे यांना पाच वषासाठ  दरमहा 
सेवाशु क र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५९०      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०५/०७/२०१७       
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसले यांचा ताव- 
 २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक २० दनांक ०९/०६/२०१७  

   नुसार  

मनपाची छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, यायामशाळा से.२६, ािधकरण, 
आकुड  ह  यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ, आकुड  गाव पुणे ४११ ०३५ ह  सं था ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास 
घे यास इ छुक आहे.  तर  मनपाची छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, यायामशाळा 
से.२६, ािधकरण, आकुड  ह  यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ, आकुड  गाव पुणे ४११ ०३५ या 
सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/-(अ र  र. . दोन हजार फ ) मनपा 
कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५९१      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/३२३/२०१७ द.२३/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . १२/३/२०१६-१७  अ वये  र क चौक ते औंध उरो 
णालय येथील ड .पी.र यातील मु य गु वनिलका िश ट करणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे. ांजल कोप रेशन िन वदा र कम .९३,३६,६७८/- (अ र  र. . या णव लाख छ ीस 
हजार सहाश े अ याह र फ ) पे ा ६.१०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९२,०५,४९७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५९२      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/३२४/२०१७ द.२३/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स . १५/२/२०१६-१७ अ वये जलशु करण क  
से.२३ कर ता ३४३ मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा 
वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व  
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शत नुसार पा  असले या 03 िन वदा द.03/10/2015 रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून तावात 
नमूद पैक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .३१,३५०/- .मे.टनदराची िन वदा लघु म 
िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड    हा घटक अ यंत 
मह वाचा असून याचा पुरवठा न चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक 
आहे. अ यथा याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी 
एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी असणे गरजेचे असलेने सदर िन वदेतील शत .11 नुसार 
सदरची खरेद  60:40 या माणात हणजेच 1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 60 %व 2nd 

Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest  ठेकेदारा या दराने खरेद  
करावयाचे आहे. सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या 60% माणे मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन 
यांचेकडून २०६ मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद  करणेबाबतचा ताव अला हदा 
सादर करणेत आलेला आहे. व उव रत ४०% पुरवठा करणेसाठ  िन वदा शत .11 नुसार ठेकेदार 
मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. यांना आपण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच 
र. .३१,३५०/- .मे.टन दराने पुरवठा करणेस तयार आहात का? याबाबत प ा ारे वचारणा केली 
असता यांनी द.०५/०६/२०१७ चे प ा वये र. .३१,३५०/- .मे.टन दराने पावडर पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईडचा पुरवठा करणेस तयार असलेबाबत कळ वलेले आहे. तर  1st Lowest 

ठेकेदारा या दराने हणजेच र. .३१,३५०/- .मे.टन माणे 2nd Lowest ठेकेदार मे.आय डअल 
केिमकल (इं) ा.िल. यांचेकडून 40% प रमाण हणजेच  १३७ मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम 

लोराईड (अपे त खच .४२,९४,९५०/-) यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५९३      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५४९/२०१७ द.२३/६/२०१७ 

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

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

ठराव मांक – ५९४      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/२३१/२०१७ द.२७/६/२०१७ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .२२/२०१६-१७ मधील अ. .४ अ वये 
मनपा शासक य इमारतीमधील व वध सभागृहातील वनी ेपण यं णेचे आव यकतेनुसार 
नुतणीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन िन.र. .७,५३,१३५/- (अ र  र. .सात 
लाख ेप न  हजार ऐकशे प तीस  फ ) दर १८.०१% कमी  या   ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न  
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कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने  याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५९५     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०५/०७/२०१७    वभाग – व छ महारा /भारत अिभयान  

     (नागर ) क प अंमलबजावणी क   
सूचक – मा.ल मण उंडे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वभाअक/३/का व/९६/२०१७ द.२७/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

भारतीय गुणव ा प रषदेला (QCI) ला अदायगी करावी लागणार  र कम ह  शासनाकडुन 

अनुदान व पात िमळणा-या मता बांधणी व शासक य सेवा शु क या मधुन खच करणेबाबत 
सूिचत केलेले आहे. सन १७-१८ चे अंदाजप कात या लेखािशषावर र कम .३०,००,०००/- तरतुद 
करणेत आलेली असुन सदरचा खच या तरतुद मधुन करता येणे श य आहे. होणारा खच अनुदान 
व पात क  व रा य सरकार यांचेकडुन मागणी क न मनपा फंडात जमा करता येईल. यानुसार 

क शासनाने नेमले या भारतीय गुणव ा प रषद (QCI) या सं थेला अदायगी करावया या र कम 

.१,९८,०००/-(अ र  र कम .एक लाख अठठया व हजार फ ) व यावर ल कर या सह        
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५९६      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४९७/१७ द.२७/६/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/८/२०१६-१७ भाग .८ म ये इमारतींची 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/s.HARSHADA ENTERPRISES 

िन.र. .१३,५१,५४५/- (अ र  र. .तेरा लाख ऐकाव न हजार पाचशे पंचेचाळ स फ ) पे ा १३.०१% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,३४,४९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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 यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 



 12 
 
ठराव मांक – ५९७      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/का व/बीआरट एस/२८५/२०१७ द.२८/६/२०१७  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  र यावर बांधावया या बस टेशन या जागेची पाहणी केली 
आहे. तसेच या र यावर पुव  बांधले या बस टेशनची उवर त कामे करणेची पाहणी केली असून 
सदर कामे करणेसाठ  मनपा या चाल ू चिलत दरसूचीनुसार अंदाजप क तयार करणे आव यक 
आहे. सदर अंदाजप क तयार करणे, िन वदापूव कामे करणे व िन वदाप ात साईटवर य  काम 
क न घेणे या कामी क प स लागार यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. अशा कारची मनपाची 
कामे करणेचा अनुभव असलेले म.े एशन इं ज. ा.िल. यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. मनपाचे 
सन २०१७-१८ चे अंदाजप क-३ मधील जेएनएनयूआरएम अंदाजप क-(५) बीआरट एस र याची 
अनुषंिगक कामे करणे या लेखािशषावर पानांक ६६५ अ. . १६ वर काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  
र यावर बीआरट एस बस टेशनची उवर त कामे करणे या कामी र. . १५.० कोट  अंदाजप क य 
र कम असुन याकामी र. . २.० कोट  तरतुद आहे. तर  काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  र यावर 
बीआरट एस बस टेशनची उवर त काम े करणे याकामी मे. एशन इं ज. ा.िल. यांची क प 
स लागार हणून नेमणुक करणे व मनपा या मा य व चिलत दरानुसार क प स लागार यांना 
िन वदा र कमे या २.३५% (िन वदा पुव ०.९०%व िन वदा प ात १.४५%) अिधक सेवा कर अशी 
फ  अदा करावी लागणार आहे. तर  अशा कार या कामाचा अनुभव असणारे मे. एशन इं ज. 
ा.िल. यांची काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  र यावर बीआरट एस बस टेशनची उवर त कामे 

करणे याकामी क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेस व िन वदा र कमे या 
२.३५% (िन वदा पुव ०.९०%व िन वदा प ात १.४५%) अिधक सेवा कर अशी फ  अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५९८      वषय मांक – २० 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५९५/२०१७ द.२७/०६/२०१७ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत वाय.सी.एम.एच. येथ ेिनयु  केले या 
मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडाळाकड ल सुर ा र क कमचार  यांना कमान वेतन काय ानुसार 
०१/०१/२०१७ पासून महागाई भ ा/ वशेष भ ा  र. .३,२५६.२०/- माणे होणार  वेतन वाढ लागू  

क न  ती कमचार  ती महा एकूण र. .१६,६७८.२१/- (अ र  र. . सोळा हजार सहाश ेअ याह र 
पैसे एकवीस फ ) माणे वेतन अदा करणेस व यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५९९      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१८९/२०१७ द.६/१/२०१७ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .15/2016-17 मधील अ. .11 अ वये सन 
२०१६-१७ कर ता अ  े य काय े ातील कारंजे व धबधब े यांचे चालन व देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. एन सी वाय एंटर ायजेस िन.र. .3,48,532/- (अ र  र. .तीन लाख अ ठेचाळ स 
हजार पाचशे ब ीस फ ) पे ा 2.97% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६००      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/८२३/२०१७ द.२८/०६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपाचे व वध वभागांकड ल युपीएसचा बॅकअप कायम व पी कायरत ठेव यासाठ  

उ पा दत कंपनीकड ल बॅटर  खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा .८२/२०१६-१७ अ वये लघु म 
िन वदाकार मे.पॉवरटेक िस ट स, पुणे यांचेकडून आव यक युपीएस बॅटर   खरेद कामी एकूण 
र. .२२,५९,०००/- (अ र  र. .वाबीस लाख एकोणसाठ हजार फ ) चे खचास व यांचे बरोबर 
करारनामा करणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६०१      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५८५/२०१७ द.२९/०६/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०४/२०१४-१५   अ वये  अ े य  

कायालयातंगत  भाग  .१४ व १७ मधील   र ते दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल  करणेकामी 
 मे.तावरे  क शन कंपनी यांना एक वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस  मा यता िमळालेली  
आहे. याकामी येणारे वा षक खचास र कम पये  ४,४५,६२०/- (अ र  र. .चार लाख पंचेचाळ स 
हजार सहाशे वीस फ ) मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – वषय .२३ द.३१/०७/२०१७ पयत मुदतवाढ देऊन मंजूर करणेत येत आहे.  
---------- 
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ठराव मांक – ६०२      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सूचक – मा.कंुदन गायकवाड     अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२०१/२०१७ द.३०/६/२०१७ 
वषय - वृ रोपणासाठ  मोठ  रोपे पुर वणे व लागवड क न १ वष देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक २४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६०३      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – दुरसंचार 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .दुरसंचार/१/का व/२५४/२०१७ द.२९/०६/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      तावात नमुद केले माणे एकूण २२ भाग तरावर ल उप वभाग व ुत त ार िनवारण 
क ाक रता मोबाईल िसम सु वधा (फ  ुप कॉिलंग सु वधा – Level 2) पुर वणेसाठ  मािसक भाडे 
र. .४१/- + सेवाकरा माणे (र. .४१/- + सेवाकर र. .६/- = ४७/- x २२ ठकाणे =  र. .१०३४ 
x १२ म हने =  वा षक र. .१२,४०८/- अंदाजे खच) येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६०४      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०८/का व/३९१/२०१७ द.२८/६/२०१७ 
वषय – मनपाचे उ ानात व मैदानात ओपन जमचे सा ह य खरेद बाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ६०५      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/३/का व/१३१/२०१७ द.३०/६/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      मा. ज हािधकार  यांचेकड ल संदिभय प ा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागर   
सु वधा क ांमाफत महसूल वभागा या सेवा पुर वणेसाठ  महारा  शासन, सामा य शासन 
वभागाकड ल शासन िनणय .मांतंस/२०१२/ . .१५२/३९ द.२३/५/२०१२ अ वये नागर  सु वधा 
क ांमाफत दे यात  येणा-या सेवांमधून ा  झाले या महसूलाचे वाटप खालील माणे करणेबाबत 
नमूद केलेले आहे. 
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सेवेचा दर . 
+ सेवा कर 
अित र  

रा य 
सेतू 

सोसायट  

महा 
ऑनलाईन 

ज हा 
सेतू 

रा य क चालक सं था आ ण 
गावपातळ वर क  चाल वणारा 

उ ोजक 
20.00 1.00 2.00 4.00 13.00 

       महापािलके या नागर  सु वधा क ांमाफत महसूल वभागा या सेवा उपल ध करणेसाठ  
महापािलके या नागर  सु वधा क चालकास महसूल वभागा या कायालयात न जाता सदरची सेवा 
ह  ज हािधकार  कायालयाने नेमणूक केले या सेतू माफत उपल ध होणार अस याने महसूल 
वभागां या सेवांक रता ित अज र कम .२०/- + ज हािधकार  कायालयाने नेमणूक केले या 
सेतू कायालयास र कम .१३/- असे एकूण र कम .३३/- + सेवा कर इतके शु क 

नाग रकांकडून आकार यात येणार आहे. व याचे वभाजन खालील माणे करणे आव यक आहे. 

सेवेचा दर . 
+ सेवा कर 
अित र  

नागर  
सु वधा 

क चालक 

SCA 

(मनपा) 
महा 

ऑनलाईन 
रा य सेतू 
सोसायट  

ज हा 

सेतू 
मे. जे. एम. के. 
इ फोकॉम (सेतू) 

33.00 10.40 0.60 4.00 1.00 4.00 13.00 

       सदरच े अित र  र कम .१३/-  हे फ  महसूल वभागा या सेवांक रताच आकार यात 

येणार आहे. याच माणे महाऑनलाईन यांस ित अज र कम .४.०० व ज हा सेतू सिमतीस 
र कम .४.००/- इतके शु क वाटप करावे लागणार अस याने महापािलकेस र कम .२.६० ऐवजी 
.०.६० पैसे ित अज ा  होणार आहेत. यांस तसेच महापािलके या सेवा आकुड  तहसील 

कायालय, सेतू यांना मा. थायी सिमती सभा ठराव .५४६८ द.३१/१२/२०१३ अ वये मंजूर दरान े

महापािलका सेवांचे अज वकृती व कामकाज करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६०६      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.हषल ढोरे      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१३६/२०१७ द.२८/६/२०१७ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .04-2016/17 मधील अ. . 33 अ वये  संत 
तुकारामनगर े ागृहातील जिन  संचाची सन 2016-17 म ये वा षक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे. रलायबल डझेल स हसेस िन.र. .3,39,761/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणचाळ स  हजार सातशे 
एकस  फ ) पे ा 24.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला  
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६०७      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१३५/२०१७ द.२८/६/२०१७ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .04-2016/17 मधील अ. .25 अ वये  संत 
तुकारामनगर े ागृहातील व ुतीकरणाची देखभाल दु ती करणेकामी मे. रलायबल डझेल 
स हसेस िन.र. .2,79,657/- (अ र  र. .दोन लाख एकोणऐंशी  हजार सहाशे स ाव न फ ) पे ा 
17.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

     यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 
 
 
ठराव मांक – ६०८      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०५/०७/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.ल मण उंडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव-  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात दघी,बोपखेल,गणेशनगर,भोसर ,च-होली, 
वडमुखवाड  इ याद  ठकाणी ५००० ते ६००० माजी सैिनकांची कुटंुबे वा त यास आहेत. दघी येथे 
माजी सैिनक वकास संघ, दघी ह  संघटना माजी सैिनक, वीरमाता, वीरप ी व यां या 
प रवारा या क याणाकर ता कायरत आहे. यापैक  बहुतांश माजी सैिनक पेश ट आहेत. यां या 
प रवारासाठ  िमळणा-या क याणकार  योजना यां या अड अडचणी व यां या सम या 
सोड व यासाठ  माजी सैिनक वकास संघ काय कर त आहे. 
        तसेच बहुतांश माजी सैिनक, वधवा वयोवृ  अस याने ज हा सैिनक क याण कायालय 
व िमल  हॉ पीटलम ये जाणेसाठ  शा र रक व मानिसक ीने अडचणी िनमाण होतात व 
वेळेचाह  अप यय होतो या कारणासाठ  बहुउ ेशीय इमारती दोन मजले िमळणे आव यक आहे. 
स थतीत दघी येथील द नगर या ठकाणी महापािलकेमाफत तीन मजली बहुउ ेशीय इमारतीचे 
काम चालु आहे. माजी सैिनकांनी देशासाठ  केलेली सेवा ल ात घेऊन तसेच शह द जवाना या 
प रवारा या क याणासाठ  महानगरपािलकेने ह  काह  हातभार लावणे गरजेचे आहे.  
        या ीने माजी सैिनक व यासाठ  माजी सैिनक वकास संघाची न द व यांचे 
प रवारासाठ  ाथिमक आरो य क  (ECSC), सुस ज कायालय तसेच माजी सैिनकांचे मुलांसाठ  
UPSC/MPSC पधा प र ा तसेच इतर यावसाियक िश ण देणेसाठ  िश ण क  
उभारणेक रता सामा जक बांिधलक  हणून दघी येथील द नगर या ठकाणी महापािलकेमाफत 
बांधणेत येत असलेली बहुउ ेशीय इमारत माजी सैिनक वचार संघ, दघी यांना वनाशु क उपल ध 
क न दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६०९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०५/०७/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव-  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत इ.१० वी 
व १२ वी या गुणवंत व ा याना ब स र कम देणे ह  योजना कायरत आहे. सदर योजनेत 
खालील माणे दु ती करणेत यावी.  
 

अ) इ.१० वी म ये ८०% ते ९०% गुण ा  करणा-या व ा याना र. .१०,०००/-  व 

   ९० % पे ा जा त गुण संपादन करणा-या व ा याना र. .१५,०००/-   
ब)  इ.१२ वी म ये ८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या व ा याना र. .१५,०००/-  
       सदरचा वषय हा धोरणा मक अस याने ह  योजना सु  करणेकामी वलंब होऊ नये 
यासाठ  मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर वर ल माणे कर यात आले या दु तीसह 
सदर या योजनेची अंमलबजावणी कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक – ६१०      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वभाग - पशुवै कय 
सूचक – मा.कंुदन गायकवाड          अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पवै/१/का व/२५३/२०१७ द.५/७/२०१७ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
       पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात पशुज म िनयं ण काय म राब वणेकामी उपल ध सं था 
मे. पपल फॉर ऍिनमल, पुणे या सं थेस यापुव  केले या करारना यातील अट  व शत स अिधन 
राहुन पुव चेच दराने हणजे र. .६४९ ित केस (नर/माद ) माणे न वन ई-िन वदा या पुण 
होऊन न वन सं थेची नेमणुक होईपयत २ मह ने कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६११      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०५/०७/२०१७     वषय – आप ी यव थापन 
सूचक – मा.उषा मंुढे                अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . आप. य/०१/का व/१४५/२०१७ द.४/७/२०१७ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
      ी.अिनल गुलाबराव कदम,मु य सम वयक, यांना मुदत संपु ात येत असलेचे दवसानंतर 
१ दवस सेवा खंड त क न पुढ ल ३ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ व याकामी येणा-या य   
खच र कम पये ६०,०००/- फ  ( ितमहा २०,०००/- माणे ३ म हने) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे.   

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

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

          (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

         पंपर  - ४११ ०१८                
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,             

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/५२/२०१७ 

दनांक - १५/०७/२०१७                   
                      
                                                       

                                        
नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८                                                  

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 

 
 

 

 

  


