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

कायप का मांक - १६० 
सभावृ ांत 

दनांक – १०/०३/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१०/०३/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ 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.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
७) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
८) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
९) मा.तापक र अिनता म छं  
१०) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
११) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१२) मा.काळे वमल रमेश  
१३) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१४) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

          यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य 
वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु , 
मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता,मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.फंुदे-सहा.आयु , 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.सातव- .िश णािधकार (मा यिमक), मा.पोमण-संगणक अिधकार , 
मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.साळवी, मा.कुलकण ,मा.खाबडे, 
मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.घोडे, मा.केदार , मा.ग टूवार, मा.शेख, मा.कांबळे, मा.ओंभासे -कायकार  
अिभयंता, मा.अ ीकर-सह. यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल, मा.लावंड-कायदा अिधकार , 
मा.पाट ल, मा.लोणकर,मा.दांगट,मा.बोदडे- .अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

-------- 
अ) दनांक १६/०२/२०१५ व १८/०२/२०१५ रोजी (दु.१.४५ व ३.५० वा.) झाले या सभेचा 

(कायप का .१५५) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) दनांक २७/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५७) सभावृ ांत कायम  

   करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
-------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले - 
 

वषय मांक १५)- सुर ा वभागाक रता पुर वणेत आले या वॉक -टॉक  संचाची परवाना 
नुतनीकरणाची फ  अदा करणेबाबत...  

 
वषय मांक १६)- वाईन फ यू आजारासाठ  आव यक असणारे औषधे िसरप टॅमीफ यू याची  

तातड क खरेद  करणेबाबत...   
 
वषय मांक १७)- पी.एम.पी.एम.एल. यांना व वध कार या पासेसपोट  आगावू व पात अ ीम 

र कम अदा करणेबाबत... 
 
वषय मांक १८)- सुर ार कांना िनवास थान देणेबाबत – मा.धनंजय आ हाट, मा.बाळासाहेब  

तरस यांचा ताव... 
 
वषय मांक १९)- ांतीसूय महा मा फुले व भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संयु  जयंती  

महो सवा या आयोजनास व खचास मा यतेबाबत-मा. वनायक गायकवाड, 
मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 

 
वषय मांक २०)- शहराचे सां कृितक व कला धोरण तयार करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड व  

मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
-------- 

 
ठराव मांक – १०९९३      वषय मांक – १ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८७३/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, मनपा या 
अ भागातील शु  पाणी पुरवठा पं पंग टेशन मधील पं पंग मिशनर ची वा षक देखभाल दु ती 
करणकेामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. .२३,३४,१५१/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे 
एकाव न फ ) पे ा ९.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,१८,०२६/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०९९४      वषय मांक – २ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८७४/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, मनपा या क 
भागातील शु  पाणीपुरवठा पं पंग टेशन मधील पं पंग मिशनर ची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी 

मे.ए सेल इले क स (िन.र. . २३,३४,०४०/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार चाळ स फ ) पे ा 
९.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,१७,९२१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०९९५      वषय मांक – ३ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८७५/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५. मधील अ. .६० अ वये, अशु  जल 
उपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा १ ते ४ डली हर  लाइन वर ल हा ह अँ युएटसची वा षक 
प तीने देखभाल दु ती करणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. .१८,२९,३०७/- (अ र  र. . अठरा लाख 
एकोणतीस हजार तीनशे सात फ ) पे ा १.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान े
र. .१८,९०,०३९/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०९९६      वषय मांक – ४ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२३८/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .७४ अ वये, भाग 
.२९ मधील झोपडप ट तील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणे इतर अनुषांिगक कामे 

करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. (िन.र. .१६,८०,१२०/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी 
हजार एकशे वीस) पे ा ३.१०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,२८,०३६/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०९९७      वषय मांक – ५ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२४१/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .५३ अ वये, 
भाग .६२ मधील झोपडप टयातील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणे इतर 

अनुषांिगक कामे करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. (िन.र. .१४,९३,९००/- (अ र  
र. .चौदा लाख या न व हजार नऊशे) पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजंुर दराने 
र. .१४,४७,५८९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०९९८      वषय मांक – ६ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२४०/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .८४ अ वये, 
भाग .३७ मधील झोपडप ट मधील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणे इतर 

अनुषांिगक कामे करणेकामी मे. ली सी क . ा.िल. (िन.र. .१४,९३,९००/- (अ र  र. .चौदा लाख 
या णव हजार नऊशे) पे ा ३.२०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजंुर दराने र. .१४,४६,०९५/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०९९९      वषय मांक – ७ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२३९/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .८७ अ वये, ब 
भागातील झोपडप टया मधील र याचे डांबर करण करणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी 

मे. ली सी क . ा.िल. (िन.र. .१४,९३,९००/- (अ र  र. . चौदा लाख या णव हजार नऊशे) पे ा 
३.२० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजंुर दराने र. .१४,४६,०९५/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०००      वषय मांक – ८ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – वै क य मु य कायालय  
सचुक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/१८०/१५ द.२/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डॉ.  यदशनी केतन वतक, ीरोगत  यांना मानसेवी ीरोगत  पदावर व डॉ.पकंज ज दाल, 
आथ पेड क सजन यांना मानसेवी आथ पेड क सजनपदावर,  डॉ.मह  बजािम न िच े, युरो सजन यांना मानसेवी 
युरो सजन पदावर, डॉ.अिन ल यशवंत परांजपे, ने रोग त  यांना मानसेवी ने रोग त  पदावर वाय.सी.एम. 
णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  ितमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर 

नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११००१      वषय मांक – ९ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – थाप य EWS क प 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/EWS /७६/१५ द.३/३/१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
िचखली से. .१७ व १९ म ये आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरकुल योजना राब वणे या क पासाठ  

महारा  दुषण िनयं ण मंडळ यांचेकडून िमळालेले Consent to Operate चे नूतनीकरण करणेसाठ ची फ  
र. .२,७७,३३०/- व फॉम फ  र. .१००/- धनादेशा दारे यांचेकडे जमा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११००२      वषय मांक – १० 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – फ े य कायालय, थाप य 
सुचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .फ े/का व/२३०/१५ द.५/९/१४ 
वषय - मनपा या फ े ीय कायालया या प रसरात ठक ठकाणी वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे आ ण  

पोयटा माती भरणे या कामाबाबत... 
वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११००३      वषय मांक – ११ 
दनांक – १०/०३/२०१५      वभाग – कामगार क याण 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .काक/१/का व/१०३/१५ द.४/३/१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

ना.उ च यायालय मंुबई येथे मनपा व द महापािलका प रवहन कामगार आघाड  आ ण इतर हे रट 
पट शन दाखल केलेले आहे यासाठ  अनुभवी त  ऍड. करण बापट यांना र. .७५,०००/- व ऍड.जी.एच 
केळु कर यांना र. .१३,०००/- + र. .३,०००/- एकुण र. .१६,०००/- इतक  वक ल फ  अदा केलेने झाले या 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११००४     वषय मांक – १२ 
दनांक – १०/०३/२०१५     वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/२३९/१५ द.४/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील मानधन टाफनस यांना तावातील प  अ म ये 
नमुद के या माणे  सुधार त एक ीत मानधन (अनुभवा माणे) देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

प -अ 

अ. . पदनाम 
अनुभव 

० ते ३ वषापे ा कमी ३ ते ५ वष ५ वषापुढ ल 

१ टाफनस १६,०००/- १८,०००/- २०,०००/- 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११००५     वषय मांक – १३ 
दनांक – १०/०३/२०१५     वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/६८/१५ द.२६/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  वभागातील 
उपकरण दु तीकामी आव यक पेअर पाट – ब ब (Hanalux कंपनीचे) खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
. २२/२०१४-१५ अ वये मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांचे  दर र. .६,०००/- ती नग लघु म 
ा  झाले असुन वकृत करणॆत आले आहेत. मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांचेकडून ओट  
वभागासाठ  आव यक सा ह य ब ब (Hanalux कंपनीचे)  दर र. .६,०००/- ती नग माणे १२ नग 
ब ब करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच र. .७२,०००/- (अ र  र. .बहा र 
हजार) ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११००६     वषय मांक – १४ 
दनांक – १०/०३/२०१५     वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/६९/१५ द.२६/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  वभागातील 
उपकरण दु तीकामी आव यक पेअर पाट – ब ब (Japan कंपनीचे) खरेद  करणेकामी कोटेशन 
नोट स . २३/२०१४-१५ अ वये मे.बालाजी ेडस,  नेह नगर, पंपर  यांचे  दर र. .६,०००/- ती नग 
लघु म ा  झाले असुन वकृत करणेत आले आहेत. मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांचेकडून 
ओट  वभागासाठ  आव यक सा ह य ब ब (Japan कंपनीचे)  दर र. .६,०००/- ती नग माणे १२ नग 
ब ब करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच र. .७२,०००/- (अ र  र. .बहा र 
हजार) ला मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले –  
 
ठराव मांक – ११००७     वषय मांक – १५ 
दनांक – १०/०३/२०१५     वभाग-दूरसंचार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .दूरसंचार/३/का व/२४/१५ द.९/३/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 सुर ा वभागाक रता पुर वणेत आले या एकूण ६८ नग वॉक टॉक  संचाचे परवाना नुतनीकरण 
व रॉय ट ची एक त फ  र. .७१,०००/- भारत सरकारचे संचार मं ालय, मुंबई यांचे कायालयास ड .ड . 
ने अदा करणेसाठ  व यापुढे दरवष  सदर परवाना नुतनीकरण व रॉय ट या फ  पोट  येणा-या य  
फ ची र कम भारत सरकारचे संचार मं ालय, मुंबई यांचे कायालयास ड .ड . ने अदा करणेस व येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११००८     वषय मांक – १६ 
दनांक – १०/०३/२०१५     वभाग-वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/५२/१५ द.५/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
    मनपाकड ल न दणीकृत िन वदाधारक मे.शशी एंटर ायजेस िचंचवड यांचेकडुन आव यकतेनुसार 
Syp Tamiflu 75 ml र. .४५४/- ती बॉटल या दराने ५०० बॉट स थेट प तीने खरेद  करणेस व 
येणा-या र. .२,२७,०००/-चे खचास मा यता देणे व यापुढे या दराने ह  औषधे आव यकतेनुसार 
वेळोवेळ  खरेद  करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११००९     वषय मांक – १७ 
दनांक – १०/०३/२०१५     वभाग-लेखा 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/१४०/१५ द.५/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पीएमपीएमएल यांना शासन िनणय .एनयुआर२०१३ क३३८/नवी३३ द.१८/२/२०१४ व 
मा.अ य  व यव थापक य संचालक यांचे उ  प ानुसार सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य 
संचलन तुट  (operational losses) पोट  उवर त र. .९२,८९२/- (अ र  र. . या णव हजार आठशे 
या णव) फ  अदा करता येईल व व वध कार या पासेसपेट  आगावू व पात र. .७,५०,००,०००/- 
कोट  अ ीम व पात दले या रकमेचे समायोजन कर या या अट स अधीन पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळ िल.पुणे यांना असे एकुण र. .७,५०,९२,८९२/- फ  (अ र  र. . सात कोट  प नास लाख 
या णव हजार आठशे या णव फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०१०     वषय मांक – १८ 
दनांक – १०/०३/२०१५      
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
सदंभ:- मा.धनंजय आ हाट व मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िमळकतींवर ल र  िनवास थानांवर ठेकेदारांकड ल सुर ा 
र कांपैक  िनवासी रहा यास इ छुक असले या सुर ा र कास यांची कायदेशीर या पडताळून ११ 
म हनेचे कालावधीसाठ  यांचेकडून र. .१००/- चे बॉ ड पेपर िलहून घेऊन िनयु  केलेस मनपा या ब-
याच िमळकतींना सुर ा उपल ध होऊ शकेल तसेच अ थापनेवर ल कमचा-यां या िनयु या तुलनेत 
आिथक या लाभदायक ठरेल. तसेच वर ल माणे मनपाचे िमळकतींवर ल र  िनवास थानांवर ठेकेदार  
सुर ा र कांची नेमणूक केलेस तीन सुर ा र कांऐवजी एकाच सुर ा र कामाफत िमळकतींची सुर ा 
होईल व पु कळ िमळकतींवर सुर ा र क उपल ध क न देणे श य होईल. तसेच सदर सुर ार क हे 
मनपा या िमळकतींचे २४ तास संर ण करणार असलेने यांना िनवास थानास वापर होणारे वीज,पाणी 
व िनवास थानाचे घरभाडे माफ करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ११०११     वषय मांक – १९ 
दनांक – १०/०३/२०१५      
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
सदंभ:- मा. वनायक गायकवाड व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 पंपर -िचंचवड महापािलके या वतीने दनांक ११ ते १४ ए ल २०१५ दर यान ितवष  ांतीसूय 
महा मा योितबा फुले आ ण भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संयु  जयंती महो सव साजरा कर यात 
येतो. या वष ह  दनांक ११ ते १४ ए ल २०१५ दर यान प रसंवाद, या यानमाला, सामा जक 
बोधना मक काय मांचे आयोजन करणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत 

आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११०१२     वषय मांक – २० 
दनांक – १०/०३/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहराचे सां कृितक व कला धोरण तयार करणेत आले 
आहे. सदर धोरणास मा.महापािलका सभेने ठराव . ४२३ द.१८/०१/२०१४ अ वये मा यता दलेली 
आहे. सां कृितक आ ण कला धोरणांतगत वेळोवेळ  आयो जत करणेत येणा-या काय मांतगत व वध 
कारची कामे करणेसाठ  िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने सां कृितक आ ण कला  
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धोरणाची कामे तरतूद चे मयादेत राहून करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

 मांक - नस/१०/का व/३५/२०१५ 

दनांक - १३/३/२०१५     
 

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
  
 
 
 
 


