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

कायप का मांक - ६६ 
सभावृ ांत 

दनांक - २५/०६/२०१३       वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २५/०६/२०१३ रोजी दपारु  ३.00 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.जगताप नवनाथ द ु -   सभापती 
२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे  

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

      ४)     मा.छाया जग नाथ साबळे  
५) मा.जगद श शे ट   
६) मा.भालेकर अ णा दलीप 
७)     मा.महेशदादा कसन लांडगे 
८) मा.भ डवे सिंगता राज  
९)  मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.मंुढे, मा.दरगुडेु ,मा.फंुदे - सहा. आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, 
मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, मा.डॉ.मनोज देशमुख – . वै कय अिध क, मा.डॉ.अिनल 
रॉय – .आरो य वै कय अिधकार ,मा.काची, मा.िनकम, मा.रामदास जाधव,मा.शरद जाधव, 
मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.साळवी,मा.कुलकण ,मा.स यद,मा.बरशे ट  - कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे – . िश ण अिधकार  (मा यिमक) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले :- 

 

वषय मांक -    १७ ) INJ ASV 10 ml खरेद  बाबत... 
 

वषय मांक -    १८ ) ी.संत ाने र महाराज व ी संत तुकाराम महाराज पालखी  

 सोहळयातील वारक-यांना मोफत औषधोपचार करणेबाबत.. 
 

वषय मांक -   १९) मता बांधणी अंतगत िश ण खचास मा यता िमळणेबाबत.. 
 

वषय मांक -  २०) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील अ भाग व अ मु यालयातील  

      कामां या तरतुद मं ये फेरबदल करणेबाबत..मा.चं कांत वाळके,  

मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 
 

वषय मांक -  २१) मा. थायी सिमती ठराव .३५४९ द.१८/६/२०१३ म ये द तीु  

करणेबाबत.. मा.चं कांत वाळके,मा.आशा शडगे यांचा ताव.. 
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                           खालील माणे सुचना मांडणेत आली 
 

सुचक  - मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
 
 थेरगाव येथील ये  सामा जक कायकत व थायी सिमती सद या मायाताई 
बारणे यांचे सासरे नागुभाऊ बारणे, शेकापचे कामगार नेते द.बा.पाट ल तसेच थायी 
सिमती सद या सुरेखाताई भ डवे यां या सासु सर ता गलांडे यांचे दु:खद िनधन झाले 
अस याने यांस दांजली वाहन माु . थायी सिमतीची सभा बुधवार दनांक 
२६/६/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजेपयत तहकुब कर यात यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 

 
मा.सभापती :- सभा बुधवार दनांक  २६/६/२०१३ रोजी द.ु३.०० वाजेपयत तहकुब  

     करणेत येत आहे. 
 
 

(जगताप नवनाथ द ु) 
                                    सभापती 

    थायी सिमती 
                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - ६६ 
सभावृ ांत 

                        ( द.२५/०६/२०१३ ची तहकुब सभा) 
दनांक - २६/०६/२०१३       वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२५/०६/२०१३ ची तहकुब 
सभा बुधवार, दनांक २६/०६/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 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.जगताप नवनाथ द ु -   सभापती 
२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे  

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
५) मा.छाया जग नाथ साबळे  
६) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
७) मा.जगद श शे ट   
८) मा.भालेकर अ णा दलीप 
९)     मा.वाघेरे सुिनता राजशे  
१०) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
११) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
१२) मा.ल ढे गणेश नारायण 
१३) मा.कदम सदगु  महादेव  
१४)    मा.भ डवे संिगता राज  
१५)  मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा.मुंढे, मा.दरगुडे ु - सहा. आयु ,मा.घाडगे 
– मु यलेखापर क, मा.गावडे – नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे –

वकास अिभयंता,मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, मा.डॉ.मनोज देशमुख – . वै कय 
अिध क, मा.डॉ.अिनल रॉय – .आरो य वै कय अिधकार ,मा.काची, मा.दधेकरु ,  
मा.ढगे,मा.िनकम, मा.रामदास जाधव,मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.साळवी, 
मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.स यद,मा.बरशे ट  - कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे – . िश ण अिधकार  (मा यिमक),मा.पोमण – संगणक अिधकार ,मा. िशपंी - 
नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------------- 
अ) दनांक ११/०६/२०१३ व १३/०६/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 

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

ब) दनांक १८/६/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ६५ ) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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ठराव मांक – ३५८८               वषय मांक – १ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५५६/२०१३ द.१०/६/२०१३.    
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, 
जल े  .बी/९,१०,११ म ये अजमेरा टाक  व इतर टाक चे प रसरात वॉचमन वॉटर बांधणे, 
पे ह ंग लॉक बस वणे, िसमािभतींवर चेनिलंक फिसंग करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. . १६,७७,८७१/- [र. .सोळा लाख स याह र हजार 
आठशे ए काह र] पे ा २७.४६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५८९               वषय मांक – २ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/५५५/२०१३ द.१०/६/२०१३.    
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .२९ अ वये, क 
भागातील भोसर  भागातील जलवा ह या वर ल नाद त झालेले हॉ व बदलणे व वतरण ु
यव थेची देखभाल व द ती करणेकामी मेु .द प क शन (िन.र. . २७,९८,८६३/- 

[र. .स ावीस लाख अ या नव हजार आठशे ेस ] पे ा ३०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५९०               वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – मा यिमक िश ण  

सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.आशा शडगे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/ शि/५/का व/४८७/२०१३ द.१२/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या १८ मा यिमक व ालयातील एकूण ९,६९१ व ा याना येक  २ माणे 
शालेय गणवेश िश ण मंडळाकड ल िन वदा मंजूर दराने िन वदाधारक मे.महाल मी े सेस अँ ड  

टेल रंग फम, वाकड, पुणे यांचेकडून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदा जत र. . 
१,७१,९६,२२३/-(अ र  र. .एक कोट  ए काह र लाख शहा णव हजार दोनशे तेवीस फ ) या 
खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच संबंधीतांबरोबर करारनामा करणेस व परुवठा आदेश 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------- 
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ठराव मांक – ३५९१          वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/६/२०१३         वभाग – जनतासंपक व वागतक  

सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं५/का व/३४५/२०१३ द.१३/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या वतीने महा मा बसवे र जयंती द.१३ मे, २०१३ रोजी अस याने सदर 
जयंतीचे औिच य साधून द.१०/५/२०१३ ते १२/५/२०१३ या कालावधीत या याने, व वध 
काय मांचे आयोजन कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  या ठकाणी कर यात आलेले असून 
याकामी थेट प दतीने अंदाजे र. .१,२२,१००/- (र. . एक लाख बावीस हजार शंभर फ ) इतका 
खच अपे त अस याने या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५९२               वषय मांक – ५ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – पयावरण अिभयां ीक  

सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/६/५६५/२०१३ द.१३/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या कासारवाड  येथील ट पा १ या मैलाशु द करण क पास १५ वषाहन जा त ू
काळ झा याने व या क ातील बहतेक मिशनर  वारंवार द ती क न वापर याने स ः थतीत ु ु
िन पयोगी झालेली आहेत. सदर या क ाचे चालन, देखभाल व द तीचे काम याच माणे ु
क ातील मुख मिशनर ची मोठ  द ती व मोठे बदल दरसुचीमधील दरानुसार करणेस यापुव च ु
ठराव .१४६६२, द.९/८/२०११ अ वये मे.एच.एन.भट इं ज. ा.िल. यांचेकडून क न घेणेस 
मा यता िमळालेली असून सदर या कामा या ढोबळ खचास मा यता घे यात आली होती. सदर 
लॅ टची द तीकामी येणाु -या अंदा जत र. .११.७६ कोट चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ३५९३               वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – वै कय 

सुचक – मा.आशा शडगे               अनुमोदक – मा.जगद श शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१/का व/४६६/२०१३ द.४/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा वै क य वभागांतगत बोपखेल येथे द.१/६/२०१३ पासून न याने दवाखाना सु  
करणेबाबत मा.आरो य वै क य अिधकार  यांना सुिचत केले आहे. बोपखेल दवाखा यासाठ  
सां कृितक क  बोपखेल येथील प ह या मज यावर ल जागा ता यात िमळालेली आहे. तसेच 
येिथल थाप य वषयक कामे थाप य वभागाकडून पुण करणेत आलेली आहेत व 
द.१/६/२०१३ पासून दवाखाना सु  करणे श य अस याने सां कृितक क  बोपखेल येथे न याने 
दवाखाना सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------- 
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ठराव मांक – ३५९४               वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.छाया साबळे                 अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जा. . व/िन/५/का व/३१२/२०१३ द.१४/६/२०१३.    
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१६/१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, भोसर  
े ागृहातील व ुत वषयक करकोळ कामे करणे तसेच अ नशामक यव थेची देखभाल द ती ु

करणेकामी मे.कमल इले क एंटर ायजेस (िन.र. .९,४८,३९६/- र. .नऊ लाख आ ठेचाळ स 
हजार तीनशे शहा णव पे ा ११.११ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५९५               वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – मु य लेखा प र क 

सुचक – मा. वनया तापक र            अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/६०१/२०१३ द.१४/६/२०१३.    
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे - 

मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५९६               वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जा. . व/मुका/४/का व/३५२/२०१३ द.१७/६/२०१३.    
       मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील अ. .८ अ वये, मनपा या अ 
व क भागातील येणा-या पंप हाऊसम ये े न (ई.ओ.ट .) बस वणेकामी मे. लोमॅक 
इं जिनअ रंग काप रेशन (िन.र. .१६,२५,५०७/- [र. .सोळा लाख पंचवीस हजार पाचशे सात] 
पे ा ९.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५९७               वषय मांक – १० 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – उ ान 

सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/२२०/२०१३ द.१४/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०१२-१३ अ वये, मनपाचे वृ रोपणासाठ  
मोठ  रोपे खरेद कामी म.ेिनसग लॅ ड कॅप स हसेस (िन.र. .४८,००,०००/- [र. .आ ठेचाळ स 
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लाख] अंदाजप क य दरापे ा ११.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५९८               वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – वै कय 

सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा. आश शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/५६५/२०१३ द.१८/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

डॉ. व ना भंडार , रे डओलॉ ज ट कामावर जू होईपयत अ य रे डओलॉजी टची तालेरा 
णालयात नेमणूक करणे श य नसलेने णालयीन कामकाजाचे ीने सदरचे पदाचा समावेश 

Walk In Interview म ये क न Walk In Interview मधुन सदरचे पद ६ म हने या कालावधीसाठ  
भरणेस व तसेच मानधनावर ल त  वै क य अिधकार  यांना देणेत येत असले या मानधनाचे 
ठरले या धोरणानुसार यांना मानधन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५९९               वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – वै कय 

सुचक – मा.जगद श शे ट             अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/५६४/२०१३ द.१८/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

भार  वै क य अिधकार  तालेरा णालय यांनी यांचेकड ल प ा वये तालेरा 
णालयातील फ जिशयन डॉ.जयंत हांडे हे द.३१/५/२०१३ रोजी िनयत वयोमानानुसार 

सेवािनवृ  झालेचे कळवून तालेरा णालयासाठ  एका फ जिशयनची वर त िनयु  हावी असे 
कळ वले आहे, िनयिमत वेतन ेणीत फ जिशयनची िनयु  होईपयत णालयीन कामकाजाचे 

ीने सदरचे पदाचा समावेश Walk In Interview म ये क न Walk In Interview मधुन सदरचे पद 
भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६००            वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – थाप य 

सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१ब/का व/१४५/२०१३ द.१९/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, औंध 
रावेत र ता Dedicated BRTS Lane करणेकामी मे.धने र क शन (िन.र. .६,२७,१८,७६५/- 
[र. .सहा कोट  स ावीस लाख अठरा हजार सातशे पास ] पे ा ११.०७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८५,६४,५८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
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क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ३६०१               वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – नगरसिचव 

सुचक – मा.जगद श शे ट             अनुमोदक – मा.आशा शडगे  
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जा. .नस/१/का व/८६९/२०१३ द.१९/६/२०१३.    
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे - 

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६०२            वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/६/२०१३       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 

सुचक – मा.गणेश ल ढे              अनुमोदक – मा. सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/३७४/२०१३ द.१९/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

मनपा या तालेरा णालयाम ये साफसफाई कामकाजाक रता व इतर संल न 

कामाक रता नेमले या कं ाट  सफाई कामगारांना णालय उ ोगातील महारा  शासनाने जा हर 
केले या कमान वेतन दराने वेतन देऊन सदर कामगारांना दर सहा म ह यांनी शासनामाफत 
जा हर कर यात येणारा वाढ व वशेष भ ा व दर आठवडयास सा ा हक सु ट  देणे काय ाने 
आव यक अस याने स याचे कमान वेतन काय ानुसार मा. यायालयाचा िनकाल लागेपयत 
कंवा मनपाचा पुढ ल िनणय होईपयत ितमहा र. . ७,६९४/- माणे ( ित दनी र. . २९६/- 
माणे ) मानधन अदा करणेस व सदरचे मानधन धनादेशा ारे कं ाट  कामगारां या बँक 

खा यावर जमा कर यास तसेच मानधन अदा करणेकामी वलंब होवु नये हणुन तालेरा 
णालयामाफत बल काढणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६०३               वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/६/२०१३          वभाग – संगणक 

सुचक – मा.जगद श शे ट             अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/४/का व/२१७/२०१३ द.२०/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मे. डझायर ाफ स िल. यांचे माफत थािनक सं था कर (LBT) Application क रता 
एकूण ४ लाख SMS Route (pack) उपल ध करणेसाठ  र. . १,३९,३२६/- (अ र  र. .एक लाख 
एकोणचाळ स हजार तीनशे स वीस फ  )चे खचास 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 – ३६०४             वषय मांक – १७ 
दनांक – २६/६/२०१३           वभाग – म यवत  औषध भांडार 

सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा. अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .म.औ.भां./१/का व/१२३/२०१३ द.२५/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

महापािलकेस आव यक असणारे INJ.ASV 10ml  = 500 Vials इंजे शनची गरज 
ल ात घेता  मे.हाफक न बायो फामा यु टक स काप रेशन िल.मुबंई या सं थेकडुन र. . ६८७.७८ 
ित हायल या सुधा रत दराने खरेद  करणेस व याची एकुण कंमत र. .३४३८९०/- (६८७.७८ 

x ५०० हाय स ) आगाऊ र. . ३,४३,८९०/- अदा करणेस तसेच मा. थायी सिमती ठराव . 
२९९४ द.५/३/२०१३ म ये Inj.ASV 10ml. या इंजे शनची मंजुर झालेली सं या ५०० नग 
मे.हाफक न बायो फामा यु टक स काप रेशन िल. मुंबई यांनी दले या नवीन दर ती हायल 
र. . ६८७.७८ या दराने सन २०१३-१४ म ये आव यकतेनुसार खरेद  करणेस तसेच इमीनो 
गोबीन हे मण या या इ फे शनवर उपयोगी पडणारे औषध आव यकते माणे खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६०५               वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/६/२०१३               वभाग – वै क य मु य  

सुचक – मा.छाया साबळे            अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .म.औ.भां./१/का व/१२१/२०१३ द.२१/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तुन ी. े  तुकाराम महाराज व ी.संत ाने र 
महाराज यां या पाल या ी. े  पंढरपुर येथे वारक-यांसह पायी जातात.  या वारकर  लोकांसाठ  
महानगरपािलकेमाफत मोफत औषधोपचार करणेत येतात.  यानुसार यावष  द.३०/०६/२०१३ व 
द. ०१/०७/२०१३ या दवशी दो ह  पाल यांचे थान होणार आहे.  

पंपर  िचंचवड मनपा तफ वारक-यांना मोफत औषधोपचार देणे आव यक आहे.  
यानुसार सदर वषयास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६०६               वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/६/२०१३               वभाग – कामगार क याण  

सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .काक/५/का व/९६/२०१३ द.१८/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

महापािलके या वतीने स मा.सद य अिधकार , कमचार  यांचेसाठ  ०१ ए ल २०१३ ते ३१ माच 
२०१४ अखेर आयो जत कर यात येणा-या िश णासाठ  इतर िश ण सं था माफत आयो जत केले या 
िनवासी िश णासाठ , िश ण अ यास दौरे यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेस व सदरचा खच 
कामगार क याण व शासन वभागाकड ल अिधकार , कमचार  िश ण या लेखािशषाव न करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३६०७               वषय मांक – २० 
दनांक – २६/६/२०१३                 

सुचक – मा.चं कांत वाळके            अनुमोदक – मा. संिगता भ डव े
संदभ:- मा. चं कांत वाळके,मा. संिगता भ डवे यांचा ताव.. 

अ भाग व अ मु यालयाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजाम ये कामा या 
तरतुद म ये फेरबदल करावयाचा आहे, तर  तावात नमुद माणे तरतुद ंम ये फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ /घट र. . २१,२५,०००/- ) 

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

ठराव मांक – ३६०८               वषय मांक – २१ 
दनांक – २६/६/२०१३                

सुचक – मा.चं कांत वाळके            अनुमोदक – मा.आशा शेडगे 
संदभ:- मा. चं कांत वाळके,मा. संिगता भ डवे यांचा ताव.. 

मा. थायी सिमती ठराव .३५४९ द. १८/६/२०१३ मधील (िन.र. . २०,०४,४९१/- 
(र. . वीस लाख चार हजार चारशे ए या णव ) हा मजकुर वगळणेत 

यावा व याऐवजी  (िन.र. . २४,०४,४९१/- (र. . चोवीस लाख चार हजार चारशे ए या णव ) 
हा मजकुर समा व  कर यात येत आहे. 

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

 

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

         (जगताप नवनाथ द ु) 
सभापती 

           थायी सिमती 
                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/589 /२०१३ 

दनांक - 26/०६/२०१३. 
     

     
        

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 


