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

कायप का मांक – ७७ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २१/०८/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

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

२१/०८/२०१८ रोजी दुपार  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.आंगोळकर सागर सुिनल 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

७. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

८. मा.डोळस वकास ह र ं  

 
यािशवाय मा.आ ीकर – .अित र  आयु  (१), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 

मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.पठाण – सह 
शहर अिभयंता, मा.िचतळे, - सहा यक आयु , मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट, मा.खोत – 
.सहा यक आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.सवणे, मा.जुंधारे, मा.ओंभासे, 

मा.ग टुवार, मा.भोसले, मा.घुबे, मा.देशमुख - कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

----------       
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले –  
 

वषय .१२) वम न मुलांची (Autistic Children) प ह या रा ीय जलतरण पधसाठ  
मनपामाफत मदत देणेबाबत – मा. वकास डोळस, मा. वलास म डगेर  यांचा 

ताव 
  ----------       

 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

 

सुचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा. वकास डोळस 
 

       माजी पंत धान भारतर  अटल बहार  वाजपेयी यांचे द.१६/८/२०१८ रोजी द:ुखद 
िनधन झाले अस याने यानंा भावपुण दांजली वाहून आजची मा. थायी सिमतीची सभा    
द.२९/८/२०१८ रोजी द.ु१.३० पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

---------- 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
 

---------- 
 
 

मा.सभापती – बुधवार द.२९/८/२०१८ रोजी द.ु१.३० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे.  
 

 
 
 

            (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
 



3 
 

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

कायप का मांक – ७७ 
(सभावृ ांत) 

( द.२१/०८/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – २९/०८/२०१८                       वेळ – दुपार  १.३० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२१/०८/२०१८ ची तहकूब 

सभा बुधवार, दनांक २९/०८/२०१८ रोजी दुपार  १.३० 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.आंगोळकर सागर सुिनल 

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

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 यलेखाप र क, मा.च हाण - शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे 
– मु य लेखापाल, मा.तुपे, मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.द ुरगुडे, 
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मा.इंदलकर, मा.झगडे - सहा यक आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट, मा.खोत – 
. सहा यक आयु , मा.पवार – .कायदा स लागार, मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, 

मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.सवणे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.कांबळे, मा.ग टुवार, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.मोरे, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.धानोरकर - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.माने – पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

  ----------       
 

दनांक १४/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७६) 
       चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
                       ---------- 

 
ठराव मांक - ३०७०      वषय मांक - ०१ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय - डा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.कांबळे आंबरनाथ, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव –  
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२५ द.२७/७/२०१८ अ वये 
भाग .१३ मधील यमुनानगर बॅटिमंटन हॉल ११ वषा या कराराने भागातील ांितवीर िम  

मंडळ यासं थेस मनपाचे पंपळे गुरव, सांगवी या ठकाणचा बॅटिमंटन हॉल करारा या धत वर 
चाल व यासाठ  देणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३०७१      वषय मांक - ०२ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय– यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वायसीएमएच/का व/८ड/१८५/२०१८ द.०६/०८/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयात िनयो जीत पद यु र 
सं थेम ये स या कायरत असलेले सहा यक ा यापक (सवसाधारण श य िचक सा), डॉ युमट 

िल ट, कँटालॉगर व कोड ंग लक यांना एक त मानधनावर एक दवस सेवा खंड त क न ६ 
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म हने कर ता मुदत वाढ देऊन ता पुर या व पात िनयु  करावयाची आहे. याचा तपिशल 
खालील माणे आहे. 
 

अ.  नाव पदनाम 
एक त मानधन 
(वेतन ेणी नुसार) 

१ डॉ. अिमत अनंत वाघ 
सहा यक ा यापक 

(सवसाधारण श यिचक सा) १५६००-३९१०० ेड पे ६०००/- 

२ ीम. पौ णमा राहूल कांबळे डॉ युमटिल ट ९३००-३४८०० ेड पे ४२००/- 

३ ीम.रो हणी शांताराम पोकळे कँटालॉगर ९३००-३४८०० ेड पे ४२००/- 

४ ी. नवनाथ गोकूळ िशंदे कोड ंग लक ९३००-३४८०० ेड पे ४२००/- 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये वैि  कय 
े ातील पद यु र  अ यास म सु  करणेबाबतची कायवाह   ता व त आहे.िनयो जत पद यु र  

सं थे कर ता अ याव यक पदे ३६४ दवसां या कालावधीसाठ  भरणेकर ता द.१८-०३-२०१७ रोजी 
जा हरात िस द क न द.३०-०३-२०१७ रोजी मुलाखती आयो जत करणेत आले या हो या. सदर 
पदे भरणेक रता  मा. थायी सिमती सभा ठराव .१४८, द.१२-०४-२०१७ अ वये मा यता दलेली 
आहे. द.३०-०३-२०१७ रोजी आयो जत मुलाखतीमधुन िनवड  सिमतीने िश फारस केले या 
उमेदवारांची िनवड याद  व ित ा याद  द.०९-०८-२०१७ रोजी िस द करणेत आलेली आहे. 
यानुसार  िनवड करणेत आले या उमेदवारांना मा.आयु  यांचे कड ल आदेश .वै /३/का व/ 

९७८/२०१७, द.२३/०८/२०१७ मधील व हत अट  व शत चे अधीन राहून आदेशा या 
दनांकापासून ३६४ दवसांचे कालावधीकर ता पुणत: ता पुर या व पात दनांक २९/०८/२०१८ 
पयत नेमणूक दलेली आहे. सदर आदेशातील कमचा-यांची ३६४ दवसांची मुदत द.२९/०८/२०१८  

रोजी पुण होत आहे. वर नमूद कमचा-यांची सं थे या कायालयीन कामा कर ता आव यकता आहे. 
यामूळे सदर कमचा-यांचे पूव चे नेमणूक आदेश .वै /३/का व/९७४/२०१७, द.२३/०८/२०१७ 

मधील अट  व शत  कायम ठेऊन महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय . पीसीसी-
३०१३/ . .६०१/न व-२२, द.४ माच २०१४ चे सोबतचे प रिश  म ये नमूद केले या वेतन ेणी 
( ेड पे) देऊन एक त मानधनावर यांची पुढ ल ६ म ह या कर ता  िनयु  करणसे मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०७२      वषय मांक - ०३ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – अिभलेख क  
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . अिभ/२/का व/३१४/२०१८ द.१३/०८/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  सावजिनक अिभलेख अिधिनयम २००५, महारा  सावजिनक अिभलेख अिधिनयम 
२००७ व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उप वधी २००३ नूसार सव वभागाचे अिभलेख 
वग करणा माणे जतन होणे आव यक आहे. यानूसार महानगरपािलके या अिभलेख क ाम ये 
अिभलेखाचे A ,B, B1, C, D या माणे सव वभागाचे वग करण कामकाज सु  आहे. सदर 
कामकाजाची मा हती असले या शासन सेवेतील ी ए.ए.शेख. सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या 
अिभलेखापाल पदावर ल नेमणूक स आदेश ं .अिभक /१/का व/२१२ द.२/०४/२०१८ अ वये सहा 
म हने कालावधीसाठ  .१७,०००/- इत या एक त मानधनावर िनयु  दे यात आली होती. 
यांची मुदत ३१/८/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. अिभलेख क ासाठ  अिभलेखपाल पद िनमाण 

कर यात आलेले नाह . तावात नमूद के यानुसार अिभलेख यव थापनाचे काम िनयमीत 
करावयाचे आहे तसेच द.१५/०२/२०१८ या शासन िनणयानवय े शासनाने सव महापािलका 
कायालयाम ये झरो पड सी अँड डेली ड पोजल ह  मो हम राब व याबाबत िनदश दले अस याने 
याची ह  अंमलबजावणी करावयाची आहे. यामुऴे मानधनावर ल नेमणूक स मुदतवाढ देणे 

आव यक आहे. सबब, अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार 
यां या िनयु स दनांक १/०९/२०१८ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .१७,०००/- 
इत या या पूव याच एक त मानधनावर मुदतवाढ देणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०७३      वषय मांक - ०४ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – ब े य कायालय 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ब ेका/४/का व/३८६/२०१८ द.१३/०८/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       े ीय अिधकार  यांनी ११ म हने कालावधीक रता फ  भाजी मंडई, यापार  गाळे, 

वाहनतळ, उपहारगृह, सां कृितक हॉल, वरंगुळा क , मैदान इ याद चे मा.आयु  सो. यांचेकड ल 
प रप क .भू ज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ अ वये थेट प दतीने वतर त करणेकामी 
िनदश दले आहेत. िचंचवड भाजी मंडई मधील िचंचवड म छ  माकट म ये ओटयाची जागा भाडे 
त वावर िमळणेकामी   



7 
 

१. ी.अिन द ानदेव जाधव यांनी द.१४/०२/२०१८ चे पञा वये  ओटा .१४  

२. ीमती शबाना लतीफ मुलाणी यांनी द.२०/२/२०१८ चे पञा वये ओटा .१५  

३. ी.इ माईल चंद ुलाल मुलाणी यांनी द.२०/२/२०१८ चे पञा वये ओटा .१६    
  

     वर ल  संबंधीतांनी ११ म हने कालावधीसाठ  भाडेकरार करणेकामी वनंती केलेली 
आहे. उपसंचालक, नगररचना व वकास वभाग यांनी ठरवुन दले या ितमहा भाडे ित ओटा दर 
र. .२३.५० ती चौ.फुट नुसार एकुण ३८.२४ चौरस फुटांचे ११ म ह यांचे भाडे र. .९,८८९/-, GST 
(१८%) र. .१७८०/- व चार म ह यांचे भाडे र कम अनामत र. .३५९६/- असे एकूण 
र. .१५,२६५/- यानुसार तीन संबंधीताचे र. .४५,७९५/- ब ेञीय कोषागरात भ न घे यात आले 
आहे.करारनामा क न िचंचवड भाजी मंडई आवारातील िचंचवड म छ  माकट मधील मोकळा ओटा 
छ पर नसलेले, पोटमाळा नसलेले ओटा .१४,१५,१६ करारनामा क न ११ म ह याकर ता भा याने 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३०७४      वषय मांक - ०५ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . मभां/६/का व/३६९/२०१८ द.१४/०८/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध कारचे बॅला ट सा ह य खरेद कामी ई 
िन वदा सुचना .51/1/2017-18 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 
सदर िन वदे कर ता एकुण तीन िन वदाकार ा  झाले. िन वदेतील ा  लघु म िन वदाकार 
मे.श  फ चस ा.िल. यांचे ा  लघु म बाब .1,2,5 व 6 या माणे एकुण 04 बाबी सा ह याचे 
लघु म दर एकुण र. .6,35,150/- हे अंदाजप क य दरापे ा -47.83%  ने कमी अस याने व 
मे.पायोिनयर से स यांचे ा  लघु म दर बाब .3 व 4 या माणे एकुण 02 बाबी सा ह याचे 
लघु म दर एकुण र. .12,52,000/- हे अंदाजप क य दरापे ा -15.43% ने कमी अस याने या माणे 
सदर एकुण लघु म बाब .1,2,3,4,5 व 6 या सव सा ह यांचे ा  लघु म दर एकुण 
र. .18,87,150/- हे अंदाजप क य दरापे ा -30.05% ने कमी अस याने वकृत क न यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३०७५      वषय मांक - ०६ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.का रका लांडगे               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे जावक . मभां/८/का व/१०८६/२०१८ द.१३/०८/२०१८  
  मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह याचा छपाई क न पुरवठा 
करणेकामी ई िन.सु. .42/2017-18  अ वये लघु म  िन वदाधारक १) मे. वशाल एंटर ायजेस 
यांचेकड ल एकुण 05  बाबी छपाई सा ह य पुर वणेकामी  एकुण र. .45,590/-  २) मे.जयगणेश 
ऑफसेट पुणे यांचे कड ल  एकुण 03 बाबी छपाई सा ह य पुर वणेकामी  एकुण र. .2,35,055/-  ३) 
मे. ी.साई दा ंटस  यांचे कड ल एकुण 06 बाबी छपाई सा ह य पुरवठा करणेकामी एकुण 
र. .2,50,266/- ४) मे. रलायबल  एंटर ायजेस यांचे  01 बाबी छपाई सा ह य एकुण र. .10,030/-

 असे एकुण 15 बाबी छपाई सा ह य एकुण र. .5,40,941/- (अ र  र. . पाच लाख चाळ स हजार 
नऊशे ए केचाळ स फ ) इतके दर लघु म ा  झाले असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले 
आहेत. यानुसार चारह  िन वदाधारकानां व वध वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह याचा पुरवठा 
करणेकामी पुरवठा िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झाले या खच एकूण र. .5,40,941/- (अ र  
र. . पाच लाख चाळ स हजार नऊशे ए केचाळ स फ ) चे  खचाचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०७६      वषय मांक - ०७ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.सहा. आयु  (भांडार) यांचे जावक . मभां/८/का व/१०८७/२०१८ द.१३/०८/२०१८  
  मा.सहा. आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा.महापािलका सभेने मंजुर केले या अंदाजप कात उपसुचना मो या माणावर ा  
झाले या आहे. यानुसार सन 2018-19 ते अंदाजप कात पु तक ं 1,2 व 3 ची पुन : छपाई 
क न घेणेकामी  ई िन वदा ं  37/2017-18 अ वये  ा  लघु म मंजुर दरानुसार िन वदाकार मे 
ओम एंटर ायजेस ािधकरण, िनगड  यांना आदेश ं  मभा/ं8/का व/ 596/2018 दनांक 
11/04/2018 अ वये आव यक अंदाजप क पु तके ं .01-50 ती पु तक ं .02-50 ित व पु तक 
ं  03-50 ित छपाई असे एकुण 150 पु तके छपाई करणेकामी एकुण र. .1,44,020/- आदेश 

िनगत करणेत आला आहे. यानुसार  मे ओम एंटर ायजेस ािधकरण, िनगड  यांनी लेखा 
वभागाकड ल मागणी माण ेपु तके ं  01-50 ती पु तक ं  02-50 ित व पु तक ं  03-100 

ित छपाई असे एकुण 200 पु तेकांचा पुरवठा केला आहे. यानुसार  जादा झाले या एकुण 
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र. .46,639/- (अ र  र. .शेहचाळ स हजार सहाशे एकोणळ स फ ) चे  खचाचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०७७      वषय मांक - ०८ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – म यवत  भांडार 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक . मऔभां/१/का व/११६/२०१८ द.१४/०८/२०१८  
  मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       H1N1 ( वाईन यु) आजाराचे णांम ये दवस दवस वाढ होत असुन यासाठ  
लागणारे Cap Oseltamivir 75mg या औषधाची तातड क खरेद  क न म.न.पा. दवाखाने/ 

णालयांना पुरवठा क न कायम साठा उपल ध ठेवणकेामी तसेच णांची गैरसोय होऊ नये 
हणुन व तातड ची आव यकता ल ात घेता मनपाकड ल न दणीकृत िन वदाधारक १) मे शशी 

एंटर ायजेस, िचंचवड २) मे रो हत ए टर ायजेस, पुणे यांचेकडुन आव यकत े माणे Cap 

Oseltamivir 75mg, १०००० गो या ( ती पॅकेट र. .३९८/-) (१० गो या, GST करास हत) 
या माणे र. .३,९८,०००/- (अ र  र. .तीन लाख अठया नव हजार फ ) खचास महापािलका 
अिधिनयम अनुसुची ड, करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने करारनामा क न आव यकते 
माणे खरेद कामी मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३०७८      वषय मांक - ०९ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पअक/१०/का व/३९२/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
  मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचार घेवून – 

       मा.आयु  सो यांचेकड ल द.१०/८/१८ रोजीचे मा य तावा नुसार मनपा 
काय े ाम ये मलशु द करण यव थेअंतगत दु ती व सुधारणा करण,े या केले या 
पा या या कामा या पुनवापर करणेसाठ  पॅकेज लॅ ट करण,े ना यावर ल दु षत पा यावर 

या करणेसाठ  आव यक कामेकरणे तसेच सीईट पी (CETP) करणे इ. नमुद कामे करणेसाठ  
आव यक ते डझाईन तयार करणे, व वध बाबींचे दर पृ थकरण, अंदाजप क, दरप क तयार 
करणे व या कामास तां क मा यता घेणे इ याद  कामे क न घेणे आव यक आहे. 
मे.आय.ई.व ड ा.िल.(मे.युिनट ) यांनी यापुव  जलिनसारण वभागाअंतगत शहरातील पंपींग 
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टेशन व मैलाशु द करण क े बाबतचे कामकाज यव थत र या पूण केले असलेने मनपा या 
स ा थती या माहारा  शासना या नगर वकास वभागाचे द.४ जून २०१८ रोजी या क प 
स लागार नेमणूक साठ  िन त केले या दरानुसार िन वदा पुव कामासाठ  ०.५०% व िन वदा 
प ात कामासाठ  १.५०% दराने मनपा या जलिनसारण वभागा या पॅनलवर ल मे.आय.ई.व ड 
ा.िल.(मे.युिनट  क सलटंट) यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेस तसेच तुत 
वषयातील मे.आय.ई.व ड ा.िल.(मे.युिनट  क सलटंट) यांची पयावरण वभागातील 
कामकाजासाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३०७९      वषय मांक - १० 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक . मुलेप/६/का व/१३३/२०१८ द.१६/०८/२०१८  
  मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३०/०७/२०१८  ते द.०५/०८/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१३३/२०१८ द.१६/०८/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३०८०      वषय मांक - ११ 
दनांक – २९/०८/२०१८          वषय – मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक . मुलेप/६/का व/१३२/२०१८ द.१६/०८/२०१८  
  मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३/०७/२०१८  ते द.२९/०७/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१३२/२०१८ द.१६/०८/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - ३०८१      वषय मांक - १२ 
दनांक – २९/०८/२०१८            
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर   

संदभ – मा. वकास डोळस, मा. वलास म डगेर  यांचा ताव -  
  रोटर  क ब ऑफ िचंचवड, पुणे यांचे माफत बालेवाड  डासंकुल या ठकाणी 
द.२४/०८/२०१८ ते द.२६/०८/२०१८ या कालावधीत वम न मुलांची (Autistic Children) 
प हली रा ीय जलतरण पधा आयो जत करणेत आली आहे सदर पधसाठ  मनपा माफत 
र. .२,९९,०००/- (अ र  र. .दोन लाख न या णव हजार फ ) इतक  मदत देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

                          

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/१०३८/२०१८ 

दनांक - ३०/०८/२०१८   

                                                                                    
                                                   (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.  


