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

कायप का मांक - २२ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–१६/०८/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक १६/०८/२०१७ 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.उ म काश कदळे 
४) मा.मुंढे उषा अंकुश 
५) मा.कोमल दपक मेवानी 
६) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
७) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
८) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
९) मा.राजू िमसाळ 
१०) मा.अिमत राज  गावडे 

 

            यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु ,मा.अ युत हांगे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य 
अिधकार ,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.बहुरे,मा.दांगट,मा.राऊत
मा.खोत-सहा यक आयु ,मा.पवार- .कायदा स लागार, 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.तांबे,मा.च हाण,मा.घुब,ेमा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे, 
मा.गलबले, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-
पशुवै क य अिधकार ,मा.आगळे- शासन अिधकार ,मा.िशंपी-नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

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

घेणेत आले –  
 
वषय मांक १६) पशुज म िनयं ण काय म राब वणेबाबत... 
वषय मांक १७) कु.न ता सुनील तायडे हला आिथक सहा य अदा करणेबाबत – मा.आशा 

धायगुडे-शडगे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 



 2
 
वषय मांक १८) एच.ए. मैदानावर ल कर  यु  सा ह या या श ा ांचे दशन व ा य क 

काय मा या अनुषंगाने झाले या व ुत वषयक वाढ व कामास मा यता 
देणेबाबत- मा.अनुराधा गोफणे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 

वषय मांक १९) भाग .१३ मधील व.बाळासाहेब ठाकरे सभागृहाबाबत – मा.उ म कदळे, 
मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 

वषय मांक २०) ी.मनेश जग नाथ कापसे,रंगमंच मदतनीस यांचे अ पल अजाबाबत- मा.आशा 
धायगुडे-शडगे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 

----------- 
अ) दनांक २६/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १९) चा सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब)  दनांक ०२/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २०) चा सभावृ ांत 

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

िनणय– १) पंपर  िचंचवड शहराम ये थाप य, व ुत/एलईड  लाईटस,् पाणीपुरवठा, जलिनःसारण 
इ.बाबत या कामां या भाग तरावर ल/मु य कायालय तरावर ल िन वदा, दहा लाखां या 
िन वदा, पंचवीस लाखां या आतील िन वदा, पंचवीस लाखांवर ल िन वदा कती आहेत, 
कोणकोण या आहेत, भाग/वॉडमधील िन वदांची काय प र थती आहे, याचा स व तर त ा 
तयार क न स मा.सद यांना ावा.   

 
२) िन वदा काढली मंजूर केली पण अजून िन वदा अंितम केली नाह  अशा कती केसेस 
आहेत? िन वदा काढली, फायनल केली पण वकऑडर दली नाह  अशा कती केसेस आहेत?  
िन वदा काढली, कामाचा आदेश दला आहे आ ण सहा म हने झालेतर  काम सु  झाले नाह , 
अशा कती केसेस आहेत? याबाबत मागील थायी सिमतीम ये मा हती मािगतली होती, ह  
मा हती थाप य वभाग/एखादा भाग सोड यास अ य कोण याह  वभागाने अ ाप दलेली 
नाह . थायी सिमतीने आदेश द यानंतर यावर एक आठव या या आतम ये अंमलबजावणी 
होणे अपे त आहे.    
 
३) शहरात अनेक ठकाणी,थेरगाव,दापोड ,इं ायणीनगरम ये,भोसर  येथील अंकुशराव लांडगे 
ना यगृहासमोर ल उ डाणपूलाखाली भाजी व े त,ेहातगा या यांचे अित मण झाले अस याने 
ितथे दररोज वाहतूक क ड  होत असते. वाहनचालकांना, नागर कांना याचा खूप ास होत 
असतो. हे अित मण काढ यासाठ  अित मण पथक थापन क न कारवाई कर यात यावी.  
 
४) शहरात एखा ा काय मािनिम  नगरसेवक कंवा शहरातील स माननीय य ंचे फलक 
लागलेले असतात. संबंिधत वभागाकडून काय म झा यानंतर हे फलक ताबडतोब काढून 
टाक याची कायवाह  करणेत यावी. 

------------ 
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ठराव मांक – ८१७      वषय मांक – १ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ/ था/का व/२/१३९०/२०१७ द.४/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

भाग .७ वडमुखवाड  स.नं.१२३ मधील मनपा या ता यात आलेला सु वधा भुखंड वकिसत 
करणेकामी कामाची मुळ शासक य मा यता र कम .८ कोट  एवढ  आहे व यास मा.महापािलका 
सभा ठराव .६६३, द.०६/०४/२०१५ नुसार मा यता दलेली आहे. सदरची वाढ व कामे ठेकेदार 
मे.पी.एन. नागणे यांचे माफत करावयाची अस यास तुत कामास मा. थायी सिमतीची सुधार त 
मा यता यावी लागणार आहे. सदर कामाची सुधार त अंदाजप क य र कम २,३८,४८,९६७/- एवढ  
आहे.(वाढ व  खच र. .४३,१६,७०४/- एवढा आहे.) तुत वाढ व खच शासक य मा यते या कमाल 
मया दत होणार आहे, यास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सबब कामाचे सुधार त 
वाढ व खचा या तावास (भाववाढ फरकासह कमी/जा त) मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८१८     वषय मांक – २ 
दनांक – १६/०८/२०१७    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सूचक – मा.उषा मंुढे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/४३६/२०१७ द.२/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

वाय.सी.एम. णालया या ३ वष इमारतीमधील कॉर डॉर, इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या व 
णालया या बाहय प रसराचे (र ते व पाक ग सह गाडन) व णालयातील ड ट व ेनेज लाईन 

साफसफाईचे व व छता हे काम लघु म ठेकेदाराकडुन (स हस कॉ ॅ ट प दतीने) वत:ची 
अ याधुिनक उपकरणे, रसायने व मनु यबळाचा वापर क न तां क प दतीने (Mechanized Cleaning) 

साफसफाई व व छता M/s. BVG India Ltd यांचेकडून  ा  झाले या ई-िन वदा दर ित म हना 
खच र. .२२,६१,५००/- माणे दनांक  ०१/०८/२०१७ पासून क न घेणेकामी तसेच  िन वदेत नमुद 
केले माणे तीन वष कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माणे मनु यबळाचे दर ाहय ध न व 
इतर कोणतीह  वाढ न देता हणजेच आव यक लागणार  उपकरण,े रसायने व त सम ्  बाबींसाठ  
लागणा-या खचाम ये वाढ न करता क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८१८(अ)     वषय मांक – ३ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/६८०१/२०१७ द.०४/०८/२०१७ 
वषय – पयावरण वभागाकड ल महसूली कामांचे तरतुद ंमधून अंतगत वग करण करणेबाबत... 

मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .३ कामीचा 
मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८१९      वषय मांक – ४ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/१७१/२०१७ द.१८/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 01-2016/17 मधील अ. .01 अ वये भोसर  
येथील व ुत दा हनी दोन वषाकर ता ठेका प दतीने खाजगी सं थेस चालन देखभाल दु ती 
करणेकामी (सन 2017-19) मे. पल मी इले क स  िन.र. .37,95,048/- (अ र  र. .सद ीस लाख 

पं या णो हजार अ ठेचाळ स फ ) पे ा 3.33% कमी (सुधार त दर) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८२०     वषय मांक – ५ 
दनांक – १६/०८/२०१७    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.अिमत गावडे    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/कामा/(भां)/का व/७३/२०१७  
द.०७/०८/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
वाय.सी.एम. णालय व म.न.पा.चे इतर दवाखाने/ णालय यांना तातड ने आव यक 

औषध/ेसा ह य खरेद  कामी िन वदा .१/२०१४-१५ अ वये िनयु  मे.कोठार  मे डकल संत 
तुकारामनगर पंपर -१८ यांचेबरोबर  पुव  झाले या करारना यास अिधन राहुन तातड ने आव यक 
औषध/ेसा ह याची खरेद  ह  Branded औषधांच े MRP वर ९.२५% Generic औषधांच े MRP वर ५२% व 
सज कल सा ह याच ेMRP वर ४३%  सवलत या दराने पुरवठा करणे या आदेशास मुदत वाढ  मा. थायी 
सिमती सभेने ठराव .१९१०९  द.१५/१२/२०१६ अ वये  मा यता दले या र. .१०,००,०००/- पयत 

खचाचे मंजुर  रकमेपे ा  वाढ व खच र. . ५,००,०००/-(अ र  र कम पये पाच लाख फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८२१      वषय मांक – ६ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – िश णमंडळ 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .िशमं/९/का व/१३७/२०१७ द.०५/०८/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  
सकाळ पेपस आयो जत एनआयई हा उप म सकाळ मा यम समूहा या वतीने मागील नऊ 

वषापासून इय ा ४ थी ते इय ा ९ वी या व ा यासाठ  सकाळ  एनआयई हा उप म राब वत आहे. 
या उप मात सु  गुणांना वाव दे यासाठ  व वध कायशाळेचे आयोजन कर यात येत.े सकाळ 
एनआयई हा रा य तर य वशेषांक म ह यातून दोनदा िस द केला जातो. तसेच व वध मा यवर  
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त  व यां या कायशाळा आयो जत के या जातात. वर ल माणे याह  वष  हा उप म राब वणेत 
यावा असे या कायालयास कळ वले आहे. सदर उप मासाठ  गत वष माणे याह  वष  व ा यासाठ  
वयंअ यन साधने या लेखािशषावर करणेत आले या र. .७,५०,०००/- तरतूद मधून करणेत येईल 

सदरचा उप म थेट प दतीने करारनामा न करता कर यास तसेच याकामी ७,५०० x १०० = 
७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार फ ) इत या येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच शालेय जीवनातील मह वाचा ट पा हणजे दहावीचे वष, यातच दवस दवस वाढणा-या 
जीवघे या पधमुळे दहावीतील व ा याचा जीव मेटाकुट ला येतो. भ व याचे आ हान, पुढे आपण 
काय करणार या ींची टांगती तलवार आ ण सग यां या बरोबर ने वाढणारे पालक आ ण 
नातेवाईकां या अपे ांचे ओझे, या सग यांचा िमळून एक ताण दहावीतील व ा या या मनावर येतो. 
तो ताण कमी कर यासाठ  आ ण व ा या या उ जवल भ व यासाठ  लोकस ा माफत ‘लोकस ा 
यश वी भव’ ह  योजना येत आहे. व ा याना अ यासा या अिधक सरावासाठ  ‘यश वी भव’ म ये 
पा यपु तकावर आधार त संतुिलत लेखन, वा याय, सराव प का व नमुना उ रे यांचा समावेश 
असणार आहे. या योजनेचा कालावधी १७० दवस असुन यास ित व ाथ  र. .५५५/- माणे खच 
येणार असून महापािलके या मा यिमक व ालयातील दहावी या ५४० व ा याकर ता ह  योजना 
राब व यास व याकर ता येणा-या र. .२,९९,७००/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ८२२      वषय मांक – ७ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/५६८/२०१७ द.०९/०८/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे आकषक व ुत 

कारंजे वकसीत करणेत येत असले या क पास लघुदाब वीजपुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व.कं., पुणे 
यांचे द.१९-०७-२०१७ चे मंजुर लोड सॅ शन ऑडरमधील फम कोटेशन/ डमांड नोट म ये नमुद 
के या माणे स ह स कने शन चाजस, ोसेसींग फ , सुर ा ठेव, अ ीमट फ  व सुपर ह जन चाजस, 

सेवाकरासह असे एकुण र. .४०,९२०/- (अ र  र. .चाळ स हजार नऊशे वीस फ ) म.रा. व. व. 
कंपनी, पुणे यांस अदा करणेस व सदरचा खच थाप य वशेष योजना या लेखािशषातून करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८२३      वषय मांक – ८ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/१२/का व/२२३/२०१७ द.१०/०८/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
शु वार, द.२१/७/२०१७ रोजी Tamarind, Indian Habitat Centre(IHC), Lodhi Colony, New Delhi 

येथे Ministry of Housing and Urban Affairs, नवी द ली  यांचे माफत माट िसट  अिभयानाची भावी  
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अंमलबजावणी करणेचे ीने आयो जत िश णास सहभागी  होणेक रता ी.अंबादास च हाण, शहर 
अिभयंता, थाप य वभाग व ी.िनळकंठ पोमण, मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा हती व 
तं ान वभाग यांचे वमान वासा कर ता आले या खचाची र. .४१,५७७/- (अ र  
र. .ए केचाळ स हजार पाचशे स याह र फ ) सेवा करांसह  मे.RADIANT AIRLINKS PVT. LTD.  यांना 
अदा करणेस व सदरचा खच मा हती तं ान वभागाम ये उपल ध असले या मनपा अंदाजप कातील 
“ माट  िसट  Initiative अंतगत IT Back Bone Infrastructure” या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८२४      वषय मांक – ९ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१५२/१७ द.१०/०८/२०१७  
मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१०-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४४ अशोक िथएटर पंपर  म ये थाप य वषयक देखभाल दु तीची काम ेकरणेकामी मे. साई भा 
क शन िन.र. .८,२९,२५०/-(अ र  र. .आठ लाख एकोणतीस हजार दोनशे प नास फ ) पे ा 
२२.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ६,४४,५७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ८२५      वषय मांक – १० 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१५४/१७ द.१०/०८/२०१७  
मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६०-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४३ जजामाता हॉ पीटल येथील र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  मु माने व बी.बी.एम प दतीने 
दु तीची कामे करणेकामी म.ेड  ड  क शन िन.र. .८,४०,२३८/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स 
हजार दोनशे अडोतीस फ ) पे ा ११.११% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ७,४६,८८८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत 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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ८२६      वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१५१/१७ द.१०/०८/२०१७  
मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६८-२०१६-१७ अ वये भाग 

. अशोक थीएटर पंपर  म ये करकोळ दु तीची कामे करणेकामी म.े एस एस साठे 
िन.र. .७,८२,१३५/- (अ र  र. .सात लाख याऐंशी हजार एकशे प तीस फ ) पे ा २६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,७८,७८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ८२७      वषय मांक – १२ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१५३/१७ द.१०/०८/२०१७  
मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९१-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५६ वैद ुव ती येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  मु माने व बी.बी.एम प दतीने 
दु ती करणेकामी म.े ी सदगु कृपा क शन िन.र.  ७,००,२३०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
तीस फ )पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८१,१९१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८२८     वषय मांक – १३ 
दनांक – १६/०८/२०१७    वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/०८/का व/८९९/२०१७ द.०९/०८/२०१७  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये पी.जी. इ ट युट कर ता दरमहा शासक य वेतन 

ेणीनुसार हंगामी व पात (३ वष) कालावधीकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन मुलाखती/लेखी 
प र ा घेवुन अिध ाता हे पद (०१) भरणेस शासक य वेतन ेणीनुसार वेतन अदा करणेस व जर  
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आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल हंगामी व पात (३ वष) कालावधीकर ता सदर 
पदासाठ  Walk in interview ने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८२९      वषय मांक – १४ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/५०२/२०१७ द.०८/०८/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/१०/२०१६-१७  अ वये  अशु द जल उपसा क , 

रावेत येथे ट पा .3 व 4 योजनेअंतगत 30 द.ल.िल. मतेचे पंपांक रता यू ल सॉ ट टाटर 
बस वणेकामी  मे. ए सेल इले क स िन वदा र कम .६८,०३,०६४/- (अ र  र. .अडुस  लाख 

तीन हजार चौस  फ ) पे ा १.००% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७०,७१,७८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसारव  ि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 – ८३०      वषय मांक – १५ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – अिभलेख क  
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आिभ/२/का व/५२६/२०१७ द.४/८/२०१७  

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 
अिभलेखाच ेA, B, B1, C, D या माण े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/ २६१/२०१७ दनांक १९/०५/२०१७ अ वये सहा 
म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर मुदतवाढ दे यात आली होती. यांची मुदत ३१/०८/२०१७ 
रोजी संपु ात येत आहे. शासन िनणय .संक ण-२७७५/ . .१००/२०१३ दनांक ०८/०१/२०१६ 
अ वये अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यांची 
द.१/९/२०१७ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .१७,०००/- (अ र  र. .सतरा हजार 
फ ) इत या एक त मानधनावर िनयु स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 

 
ठराव मांक – ८३१      वषय मांक – १६ 
दनांक – १६/०८/२०१७     वभाग – पशुवै कय 
सूचक – मा.उषा मंुढे      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/१/का व/३४६/२०१७ द.१६/८/२०१७  

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोकाट व भट या कु यांचे सं या िनयं ण ठेवणेचे 
कामकाजासाठ  ान संतती िनयमण श या राब वणेकामी (ABC) तुलना मक र या ा  लघु म 
दर िन वदाधारक अनु मे (१) मे.सोसायट  फॉर द हशन ऑफ ू ए ट  टू ऍिनम स, उदगीर, 
लातूर (२) मे.ऍिनमल वेलफेअर असोिसएशन, नवी मंुबई (३) मे. पपल फॉर ऍिनम स, पुणे या 
ित ह  सं थांचे र. .६९३/- ती ान असे लघू म दर वकृत क न सं थेसमवेत करारनामा करणेस 
व याकामी येणा-या य  खचास १ वष कालावधीकर ता मा यता देणेत येत आहे. तसेच कु याचे 
िनब जीकरण श या करतेवेळ  सदर कु याचे फोटो काढावेत. तसेच िनब जीकरण केले या येक 
कु याचे आय कॅन कर यात यावे. सदर कामाचे बील अदायगी करतेवेळ  वर ल दो ह  पुरावे 
बीलासोबत अस यािशवाय बील अदा क  नये या अट सह मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८३२      वषय मांक – १७ 
दनांक – १६/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:-  मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
 कु.न ता सुनील तायडे, शरदनगर, िचंचवड, पुणे हची द.२४ ते २७ ऑग ट २०१७ या 
काळात होणा-या 3rd World Taekwondo Cadet Championship, Sharm El, Sheikh, Egypt 
2017 या पधसाठ  िनवड झा याने पधस जा याक रता म.न.पा. डा धोरणानुसार व 
ताय वांदो फेडरेशन ऑफ इं डया, नवी द ली ११००४९ यांचेकड ल प  . TFA/IC/038/2017-18 

DT.8/8/2017 चे प ात नमूद 3rd World Taekwondo Cadet Championship, Sharm El, 

Sheikh, Egypt 2017 पधस जा याक रता पधा खच तावातील अंदाजप कात नमूद एकूण 
खच र. .९५,०००/- चे ७५ ट के हणजेच एकूण आिथक सहा य र. .७१,२५०/- (अ र  
र. .ए काह र हजार दोनशे प नास फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ८३३      वषय मांक – १८ 
दनांक – १६/०८/२०१७      
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
 भारतीय सै यदल व पंपर  िचंचवड मनपा या संयु  व माने एच.ए. मैदानावर ल कर  यु  
साह या या श ा ांचे दशन व ा य क या काय माचे आयोजन करणेत आले होत.े सदर 
काय म २ दवसांचे कर याचे ठरले होते. ( द.११/०८/१७ व द.१२/०८/१७) यास लागणा-या व ुत  
वषयक कामे करणेस, विन ेपण, व ुत, एल.ई.ड . न, सी.सी.ट . ह . कॅमेरे बस वणे इ. 
अ याव यक कामे करणेस र. .६,३९,१३७/- या खचास द.१०/०८/२०१७ रोजीचे मा. थायी सिमती 
सभेने मा यता दलेली आहे. सदर काय म आणखी एक दवसाने वाढ वणेस मा.आयु  साहेबांनी 
सुचना दलेली अस याने सदर काय म द.१३/०८/२०१७ रोजी एक दवसाने वाढ वणेत आला. या 
अनुषंगाने झाले या व ुत वषयक वाढ व कामास व यामुळे होणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३४      वषय मांक – १९ 
दनांक – १६/०८/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक–मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.उ म कदळे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग .१३ मधील व.बाळासाहेब ठाकरे सभागृह ऑल 
इंड या स ल ग हनमट पशनर असोिसएशन, पंपर  िचंचवड शाखा यांना नाममा  र. .१,०००/- 
इत या दराने ११ म हने कालावधीसाठ  भाडेत वावर देणेस मा यता देणेत येत आहे. असोिसएशन या 
वतीने सामा जक उप म,योगा,सां कृितक उप म, व ा यासाठ  अ यािसका इ.साठ  व 
असोिसएशन या म यमवग य कुटंूबातील नागर कांना सहज प तीने उपल ध क न देणेचे योजन 
करणेत येणार अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८३५      वषय मांक – २० 
दनांक – १६/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक–मा.ल मण उंडे 
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे,मा.ल मण उंडे यांचा ताव- 

ी. मनेष जग नाथ कापसे–रंगमंच मदतनीस यांचा दनांक ११/०८/२०१७ चा अपील अज. 
वषय .२० कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 

वेळ  वषय .२० चा वचार करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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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/६५/२०१७ 

दनांक - २२/०८/२०१७   
 
 

                                                          
नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८                     

 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 


