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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१३१४/२०१७ 
दनांक - १९/०८/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २३/०८/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      

२३/०८/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 

आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

                                                                                                                   
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २३ 
 

दनांक - २३/०८/२०१७                           वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक             
२३/०८/२०१७ रोजी दुपार  ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
---------- 

 
वषय .१)  मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध लॅ प आ ण पेअस सा ह य खरेद कामी ई िन वदा 

सुचना .५४/२/२०१६-१७  अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यामधील लघु म िन वदाकार मे. ाईटशाईन असोिसएटस यांचे ा  लघु म दर बाब 
. १ ,४ ,५, ६ व ७ चे लघु म दर एकुण र. .५,३५,८००/- चे दर वकृत क न

करारनामा व कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२)   च-होली भाग .७ मधील वकास आराख यातील व वध ड.पी र ते तसेच सन 
२०१७-१८ या अंदाजप कात समावेश केले या ड.पी. र यांचा िनयोजनब  वकास 
करणेसाठ  मे.पे हटेक क स टंट ( ी. वकास ठाकुर) यांची स लागार हणून नेमणूक
क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा 
प ात (Post Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा कंमती या (Accepted Tender 

Cost ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  १.४५% फ  अिधक 
सेवाकर (Service Tax) इ. या माणे देय िन त क न नेमणुक करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३)   च-होली भाग .७ मधील वकास आराख यातील व वध ड.पी र ते तसेच सन 
२०१७-१८ या अंदाजप कात समावेश केले या ड.पी. र यांचा िनयोजनब  वकास 
करणेसाठ  मे.िनल इ ा चर अँ ड क स ट ंग इं जिनअस ा.िल. पुणे यांची 
स लागार हणून नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre 

Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा 
कंमती या (Accepted Tender Cost) ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender Activity)

साठ  १.४५% फ  अिधक सेवाकर (Service Tax) इ. या माणे देय िन त क न 
नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४)    तावात नमूद माणे िचंचवडगाव चापेकर चौक येथे  भुयार  पादचार  माग बन वणे
या क पासाठ  मे. िनल इ ा चर यांची सदर कामाचा पुवानुभव ल ात घेता 
क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणुन नेमणुक करणेस व क प तां ीक 
या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना  याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार 

िन वदापुव कामासाठ  लघु म न वदा रकमे या ०.९०% व िन वदा प ात कामासाठ  
लघु म िन वदा रकमे या १.४५% असे एकुण २.३५%+ सेवाकर अदायगी करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण
वभागाकड ल माहे जून २०१७ मधील मा.मु य लेखा प र क यांनी
.मुलेप/६/का व/१३७/२०१७ द.१६.०८.२०१७ अ वये पाठ वलेला अ यावत एकूण 

कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे.  

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

 
वषय .७)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३/२०१७-१८  मनपाचे कासारवाड

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

वषय .८)      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहराम ये व वध मो या क पांची कामे केली 
जातात. सदर क पांचे आराखडे, अंदाजप क इ. तयार करणेसाठ  मनपाने आ कटे ट 
पँनल गठ त केलेले आहे. सदर पॅनलवर ल आ कटे टची अशा क पासाठ  नेमणूक 
केली जाते. भांडारकर–खरोटे असोिसएटस यांनी द.२३/०७/२०१७ याप ा वये 
मनपाची वा तु वशारद वषयक कामे कर याची तयार  दश वली असून म.न.पा 
आ कटे ट पॅनलम ये यांचा समावेश कर याची वनंती केली आहे. यांना असले या 
सरकार /िनमसरकार  को.ऑप इ ट यूटस येथील कामांचा व व वध क पांचा 
अनुभव वचारात घेता यांची म.न.पा आ कटे ट पॅनलवर िनयु  करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागामाफत क शासनाचे शहर  
वकास वभाग यांचे सुचनेव न जागितक बँक व SUTP यांचे संयु  वदयमाने  द.२६ 
व २७ मे,२०१७ रोजी रा ीय बीआरट एस गोलमेज प रषद यश वीपणे आयो जत 
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करणेत आली होती. या प रषदेसाठ  मनपा या मा. महापौर, मा. अ य ा थायी 
सिमती, मा. उपमहापौर व सव पदािधकार  या प रषदेकर ता उप थत होते. यां या 
सहभागामुळे पदािधका-यांना बीआरट  वषयक अिधक मा हती िमळणेकामी पदािधका-
यांचा अ यास दौरा अहमदाबाद येथे आयो जत करावा अशी सूचना जागितक बँके या 
वर  वाहतुक तं  ीमती नुपूर गु ा तसेच शहर  वकास वभागाकड ल उप थत 
मा. ी.पी.के.िम ा यांनी केलेली आहे. याअनुषंगाने Central For Excellence In Public 

Transport  (CEPT) अहमदाबादचे िशवानंद वामी यांनी अड च दवसा या कायशाळेची 
वषयसुची अंितम करणेबाबत द. २७/०६/२०१७ रोजी या ई-मेल ारे वचारणा 
केलेली आहे. तसेच ी िशवानंद वामी यांचेशी य  चचअंती यांनी
 द.०१/०८/२०१७ रोजी या ई-मेल ारे सुधार त काय म प का पाठ वलेली आह. या 
अड च दवसाचे कायशाळेम ये खालील वषयांवर सादर करण आयो जत केलेले आहे. 

 
            १. वकास योजना (Development Plans)  

            २. गमनशीलता योजना (Mobility Plans),  

            ३. नगर िनयोजन योजना (Town Planning Schemes)  

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

            ५. नद  वकास योजना (River Front development),  

            ६. वतुळाकार र ते (Ring Road)  

            ७. मे ो वाहतुक णाली, (Metro System)  

            ८. बीआरट एस वाहतुक णाली (BRTS System)  

            ९. अहमदाबाद शहरातील सां कृितक थळांना भेट , सां कृितक/हे रटेज वॉक  
 
            या बाबींचे आयोजन केलेले आहे. सदरचे वषय मनपाचे आिथक, सामा जक वकासाशी

संबंिधत अस याने या पुढ ल शहराचे वकासासाठ  माट िसट  क पाचे
िनयोजनाम ये उपयु  ठरणार आहेत. या अड च दवसा या कायशाळेम ये मा.
िशवानंद वामी यांनी सुच वलेले सव वषयांचा अंतभाव होत अस याने सदरची वशेष 
सूची मा यतेकामी स वनय सादर. वषयसूची मा यतेनंतर मा. िशवानंद वामी यांना 
ई-मेल ारे कळ वणेत येईल. सदर कायशाळेसाठ  मनपातील मा. महापौर,मा.उपमहापौर, 

मा. थायी सिमती अ य ासह सव नगरसद य/नगरसद या याच समवेत मनपाचे 
अिधकार  यांना तावात नमूद माणे तीन ट याम ये पाठ वणे या कालब द दौ-याचे 
िनयोजन करणेत आले आहे. सदर दौ-यांचे ीने मा.महापौर यांचे मा यतेने ३/४ 
तारांक त हॉटेलम ये िनवासाची व भोजनाची सोय करणेत येईल. तसेच पुणे-
अहमदाबाद-पुणे असा वमान वास या कर ता येणा-या य  खचास मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सदर दौ-याचा खच GEF फंडामधुन खच करणे 
श य होणार आहे.  तर  सदर कायशाळेची वषयसूची अंितम करणेस व सदर 
कायशाळेसाठ  मनपाकड ल तावात नमूद पदािधकार /अिधकार  यांना पाठ वणेस  व 
सदर दौ-याचा य  खच GEF फंडामधुन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१०)   मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स   .०७/२०१६-१७ अ वये से.नं.२७ येथील 
माऊली उ ानाचे नुतनी करणेकामी मे.तावरे कं शन कंपनी या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम पये ५,२९,१२२/- (अ र  र. . पाच लाख 
एकोणतीस हजार एकशे बावीस फ ) पे ा -२२.०९ कमी दराने वकृत क न
कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .2/2017-18 मधील अ. .1 अ वये 

. .५५ पंपळे सौदागर मघील अंतगत १८ मी.ड .पी.र यांवर दुतफा बाजूस पोल 
बसवून काश यव था करणेकामी मे.आर.एन. एंटर ायजेस िन.र. .38,66,590/-

(अ र  र. .अडोतीस लाख सहास  हजार पाचशे न वद फ ) पे ा 19.50% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .१२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील सावजिनक गणेशो सव मंडळांचे

व वध वषयांवर ल देखा यां या पधचे आयोजन दरवष  कर यात येते. याकर ता 
मा. पोिलस आयु  व महानगरपािलका यां या संयु  व माने शांतता बैठक आयो जत 
केली जाते. या अनुषंगाने शांतता बैठक बाबत रंगमं दर भाडे, ले स, बॅनस, प र ण 
सिमतीचे मानधन, चहापान, भोजन, पधतील वजे या मंडळास धनादेशा ारे ब सांची 
र कम, मृितिच ह व श तप क देवून स कार केला जातो. इ. यव थेकर ता तसेच 
गणेश वसजनाचे दवशी प कारांचे भोजन यव थेकर ता याच माणे गणेशमंडळ
कायक याना चहापान व इतर यव था तातड ने खच करावा लागणार आहे. याकर ता 
थेट प दतीने अंदाजे र. .७,००,०००/-(अ र  र, .सात लाख फ ) होणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१३)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/२/२०१७-१८ अ वये मनपा या थेरगाव 

गावठाण,थेरगाव स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर , काळाखडक वाकड व काळाखडक
बु टर,पुनावळे येथील पंप हाऊसचेचालन करणेकामी  मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम 
.४१,६६,५३६/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख सहास  हजार पाचशे छ ीस फ ) पे ा 

०.०५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४३,७२,६७५/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
 वषय .१४) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२५६ द.२५/४/२०१७ अ वये मंजुर  दले या व खच 

न झाले या र. .३१.८३ कोट  मधून थाप य वभागाकड ल तावात नमूद प ा 
माणे अंदाजप क य तरतुद नसलेली र. .२८.९९ कोट ची बले अदा कर यास मा यता 

देणेबाबत वचार करणे. 
                                      



6 
 

 
 

वषय .१५) औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड / कासारवाड  म ये तािसका त वावर कायरत 
असणारे  िनदेशक यांना स या सै दांितक मानधन दर ित तािसका र. .७२/- व 
ा य क साठ  र. .३६/- ित तास असे मानधन दले जाते. सदर तािसका दर कमी 

अस यामुळे तािसका िनदेशक िश ण दे यास उ सुक नसतात, प रणामी तािसका 
िनदेशक उपल ध न झालेमुळे व ा याचे शै णक नुकसान होते. या क रता मानधन 
वाढ वणे आव यक आहे. उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय संक ण–

२०१६/ /(१००/१६) तांिश-१ दनांक १७ माच २०१७ अ वये तं िनकेतन (Engg.)

सं था मधील तािसका त वावर ल ा य क/िथअर  क रता १) सै दांितक -
र. .२५०/- २) ा य क- र. .१२५/- माणे तािसका दर िन त केलेले आहेत.
सदर शासन िनणया या धत वर महानगरपािलके या आय.ट .आय. मधील तािसका 
िनदेशकांना मानधन देणेस हरकत वाटत नाह . तर  वर ल माणे तािसका िनदेशकांना 
तािसका दराम ये वाढ करणेकामी तसेच यापुढे तािसका त वावर ल शासन िनणयात 
सुधारणा/वाढ झा यास या माणे तािसका दर लागू करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय .१६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील र ते व आर णे वकिसत 

करणे आव यक आहे. यासाठ  खाली नमूद केलेली कामे अंदाजप कात समा व  
आहेत, तथा प सदर काम कर यासाठ  सन २०१७-१८ या अंदाजप कात कर यात
आले या तरतूद  पुरेशा नाह त. सदर कामांसाठ  तरतूद ची यव था क न देणे 
आव यक आहे. सन २०१७-१८ चे भांडवली  अंदाजप क .३, भाग-२ पान . ३७६, 

३७७, अ. .४ वर शहर वकास आराखडा या लेखािशषाखाली एकूण र. . २०५ कोट  

तरतूद करणेत आलेली आहे. यामधून तरतूद वग करणेकामी तावात नमूद माणे 
या कामासमोर दश वले या रकमा वग कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७) जलिन:सारण वभागाकड ल तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद केले माणे तरतूद

वग करण र कम पये १,८९,४९,०००/- इतक  भांडवली कामे संबंिधत लेखािशषामधुनच 
वग करण सूच वणेत आलेले आहे. अंदाजप कातील सदर ल र कम वग करणास
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ मधील 
तरतूद .२ (१) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१८) पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद केले माणे तरतूद

वग करण र कम पये ३,६२,०७,५००/- इतक  भांडवली कामे पाणीपुरवठा वशेष 
योजना िनधी या लेखािशषामधुन वग करण सूच वणेत आलेले आहे. अंदाजप कातील 
सदर ल र कम वग करणास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची 
ड मधील करण ७ मधील तरतूद .२ (१) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१९) महपािलकेने शहराम ये व ग ती या ठकाणी तसेच झोपडप ट म ये पथना ये सादर 
करणे, ले स व हो डग लावणे, म हला बचत गटां ारे मतदार जनजागृती करणे, 

महा व ालयीन व ा या या वकृ व पधा करणे, सोसायट  चेअरमन व सभासदांचे 
मेळावे घेणे, कामगारांचे मेळावे घेणे, ये  नाग रक संघ व घरकुलवािसयांचे मेळावे घेणे, 

कंपनी मालक व कामगारांचे मेळावे घेणे, शहरातील गॅस वतरकां ारे मतदान 
करणेबाबतचे टकस वत रत करणे, मॅरेथॉन पधा व सायकल रॅली पधा आयो जत 
करणे, पीएमपीएमएल बसेसवर व र ावर टकस लावणे, रे डओवर जा हरात करणे, 

वृ प ,े सोशल िमड या, ऑड ओ हड ओ लप, थािनक केबल दारे जा हरात करणे, 

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

 
वषय .२०) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३५ दनांक ११/०८/२०१७ 

नुसार मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल
आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२ द.०४/०७/२०१२ अ वये, म.न.पा. प रसरातील
व ाथ  खेळाडू क रता खेळाडू द क योजना राब वणे बाबत या धोरणास मा यता 
दली असून, सदर खेळाडू द क योजना द.०४/०७/२०१२ पासून राब वणेबाबत 
अंमलबजावणी करणेस मा यता दलेली आहे. खेळाडू द क योजना २०१६-१७ (पाचवी 
बॅच) अनुषंगाने वृ प ात जा हर िस द  देऊन द.२५/०८/२०१६ ते २०/०९/२०१६ या 
कालावधीत अज माग वले असता एकूण ८९ खेळाडंूचे अज ा  झाले आहेत. या 
अजावर डा अिधकार , खेळाडू द क योजना मुख व संबंिधत खेळाचे डा 
पयवे क यांनी तावात नमुद माणे एकूण ८९ अजापैक  ४७ खेळाडंूचे अज पा  
क न खेळाडू द क योजना २०१६-१७ चा लाभ २ वषाकर ता देणेस व याकामी

तावात नमुद माणे येणा-या खचास र. .१,०२,५९,२००/- (अ र  र. .एक कोट , 
दोन लाख, एकोणसाठ हजार दोनशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क 
योजना या  लेखा िशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२१)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३६ दनांक ११/०८/२०१७ 
नुसार  मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल
आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे, डा 
धोरण व सदर आदेशातील अट .१० म ये खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड 
झाले या खेळाडूने सलग २ कंवा १ वषात रा य, रा ीय व आंतर व ापीठ तरावर 
ा व य न िमळ व यास अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा लाभ दला जाणार 

नाह . असे नमुद आहे. यानुसार खेळाडू द क योजना २०१५-१६ व २०१६-१७ चे 
लाभाथ  ३१ खेळाडंू या ा व या बाबत संबंधीत डा पयवे क व डा अिधकार  
यांनी तपासणी केली असता ३१ पैक  २१ खेळाडंूनी अज सादर केले आहेत यापैक  १२ 
खेळाडू पा  असा अहवाल डा वभागास दलेला आहे. तावात नमुद १२ पा  
खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१७–१८ चा लाभ १ वषाकर ता देणेस व याकामी

तावात नमुद माणे   येणा-या र. .२३,०१,६००/- (अ र  र. .तेवीस लाख, एक 
हजार, सहाशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर 
खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३७ दनांक ११/०८/२०१७ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागामाफत
चाल व यात येणा-या सावजिनक वाचनालयांकर ता मे. हंदु थान काशन सं था
यांचेकडुन सा ा हक ववेक सा ा हकांची पाच वषासाठ  थेट प दतीने खरेद  करणेस 
तसेच यासाठ  येणारा खच र. .२०,८००/- (अ र  र. . वीस हजार आठशे फ ) चे
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२३) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३८ दनांक ११/०८/२०१७ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ज हा तर य महापौर चषक कराटे पधा, 
भाग .१८ म ये मोरया गोसावी डांगण िचंचवडगाव या ठकाणी घे यात या यात.  

सदर पधचे आयोजन-िनयोजन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय .२४)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३९ दनांक ११/०८/२०१७ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भोसर  येथील सहल क ामधील तलावाजवळ 
मनपा यायामशाळा आहे. ह  यायामशाळा Apple fitness club भोसर  यांना ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र.र.२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावार 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .२५) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४० दनांक ११/०८/२०१७ 

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागामाफत संत ाने र डा 
संकुल, इं ायणीनगर, भोसर  लॉन टेिनस कोट, िशवसा ा य ित ान, भोसर  या 
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सं थेस ५ वषा या भाडेत वावर मनपा या अट  व शत नुसार चाल व यास देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२६)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४१ दनांक ११/०८/२०१७ 

नुसार  से टर २६, िनगड -आकुड  ािधकरण लॉन टेिनस कोट भाडेत वावर मनपा 
िनयमानुसार पाच वष कालावधीक रता एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेस दे यात 
यावा. एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेचा र ज टर नंबर महा १८५७/२०१२ हा 
आहे. मनपा िनयमानुसार सदरची सं था भाडे दे यास तयार आहे. एक वरा सेवा संघ, 
िचंचवड या सं थेचे काम अितशय चांग या प दतीचे आहे.  तर  सदरचे लॉन टेिनस 
कोट एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेस भाडे त वावर देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

                                                     
 

                                                                                
                                                       नगरसिचव                                                        
                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१३१४/२०१७  

दनांक - १९/०८/२०१७ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 

 

 


