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

कायप का मांक – ५३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०७/०३/२०१८            वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०७/०३/२०१८ 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.उ म काश कदळे 

३. मा.मोरे र महादू भ डव े

४. मा.राजू िमसाळ 

५. मा.अिमत राज  गावडे 

६. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

११. मा.खानोलकर ा महेश 
 

                             यािशवाय मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.अ ीकर- .अित र  आयु , मा.लांडे-
मु यलेखापाल, मा.पवार- .कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा. वलास मड गेर  
 

मा. थायी सिमतीची द.०७/०३/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. आयो जत केलेली सभा 
बुधवार दनांक १४/०३/२०१८ रोजी दुपार  १.४५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

मा.सभापती - बुधवार दनांक १४/०३/२०१८ रोजी दुपार १.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत 
येत आहे.  

 

       (ममता वनायक गायकवाड) 
  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 – ५३ 
(सभावृ ांत) 

( द.०७/०३/२०१८ ची तहकूब सभा) 
दनांक – १४/०३/२०१८            वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०७/०३/२०१८ रोजी 
द.ु२.०० वा. ची तहकूब सभा बुधवार, दनांक १४/०३/२०१८ रोजी दुपार  १.४५ 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.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे 

५. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 
 
 

                             यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.आ ीकर- .अित र  आयु ,मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दधेुकर-सहशहरअिभयंता, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोराटे, मा.खोत, मा.झगडे-सहा यक आयु , 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शासन 
अिधकार (िश ण मंडळ),मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, 
मा.तांब,ेमा.च हाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभास,े 
मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसल,ेमा.पाट ल,मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता, मा.आगळे,मा.गाडेकर-
शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.झनकर-

लेखािधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
--------- 

अ) दनांक २१/०२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का मांक ५०) चा  
सभावृ ांत कायम करणबेाबतचा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा असे 
मा.सभापती यांनी कट केल.े 
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आ) दनांक २८/०२/२०१८ रोजी सकाळ  १०.३० वा. झाले या सभेचा (कायप का मांक ५१)  
चा सभावृ ांत कायम करणबेाबतचा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा असे 
मा.सभापती यांनी कट केल.े 

------------ 
ठराव मांक – २४०५      वषय मांक – १ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग - शासन  
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/८०/२०१८ द.२९/०१/२०१८ 

वषय- मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९६१, ९६२, ९६० व ९५९ नुसार अनु मे ी.थोरात  

कैलास गेणुभाऊ, कायकार  अिभयंता ( व), ी.धुमाळ दलीप ीरंग, उपअिभयंता ( व), 
ी.मांढरे वासूदेव महादेव, किन  अिभयंता ( व) व ी.अवसरे वासुदेव तुकाराम, किन  

अिभयंता ( व) यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल अवलोकन करणेबाबत...  

वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – २४०६      वषय मांक – २ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – फ े य कायालय 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/१७६/२०१८ द.२६/०२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 6) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – २४०७      वषय मांक – ३ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग - फ े य कायालय 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/िन-६/का व/६६/२०१८ द.१७/०२/२०१८ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 13) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माण ेलघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान े ठेकेदारास िन वदा 

करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – २४०८    वषय मांक – ४ 
दनांक – १४/०३/२०१८   वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.न ता ल ढे   अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं४/का व/७२/२०१८ द.२६/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड मनपा या काय े ाम ये व वध संसगज य आजार तसेच वै क य, 

आरो य, तसेच पयावरण वषयक जनजागृती कर ता व रा ीय काय मांची भावीपणे 
अंमलबजावणी करणेसाठ  नागर कांम ये जनजागृती करणेकामी शहराचे व ुपीकरण 
रोख यासाठ  व वध आकषक रंगांचा वापर क न व वध िच ां ारे व व वध घोषणां ारे मनपा 
काय े ाम य े मह वाचे चौक, शासक य इमारती, व वध गृहरचना सं था यां या सीमा िभंती 
यावर वॉल साईन बोड बनवून घेणबेाबतची   ई-िन वदा सुचना ं .०४/२०१७-१८ मधील लघु म 
िन वदाधारक म.ेसुरज एंटर ायझेस यांचे ा  झाले या लघु म दर ित चौ.फूट र. .१८.३३/- 
या दराने करारनामा क न वॉल साईन बोड बनवून घेणेकामी दोन वषाकर ता र. .५०,००,०००/- 
(अ र  र. .प नास लाख फ ) रकमे या खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – २४०९      वषय मांक – ५ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग–करआकारणी व करसंकलन 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/०३/का व/११७/२०१८ द.२३/०२/१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

सन 2017-2018 या आिथक वषात मनपाने करसंकलन वभागास िमळकतकराचे 
दलेले वसुलीचे उ  पूण कर यासाठ  िमळकतधारकांम ये िमळकतकर भरणेबाबत जनजागृती 
होणे आव यक आहे. िमळकतकर वसुली जनजागृती मो हम ेअंतगत िस कामी सार भारती 
(101 FM) या रेड ओ टेशनव न द.17/03/2018 ते 31/03/2018 अखेर एकूण 15 दवस  
30सेकंदाची मा हती ती दन 8 पॉट माण े िस  करणेत येणार आहे. सार भारती (101 
FM) या शासक य रेड ओ टेशनव न िमळकतकर वसुली जनजागृती वषयक िस  
द.17/03/2018 ते 31/03/2018 अखेर पयत एकूण 15 दवस करणेत येईल. सार भारती 
(101 FM) या सं थेकडून शासक य सं थांना मा हती िस  करणेबाबत येणा-या बला या 
मूळ र कमेवर 15% सलवत देणेत येते. यानुसार ती दन 08 पॉट क रता 12,000 माणे 
एकूण 15 दवसाक रता अंदाजे र. .1,80,000/- -15% सवलत 27,000 + 18% G.S.T. 
र. .27,540/- असे र. .1,80,540/- व जा हरात तयार करणेकामी र. .6,000/- + 18% 
स हस टॅ स र. .1,080/- असे 7,080/- असे एकूण अंदाजे र. .1,87,620/- इतका खच 
अपे त आहे. उ  नमूद केले माणे सार भारती (101 FM) या रेड ओ टेशनव न मा हती 
िस  करणेकामी अंदा जत खच र. .1,87,620/- हा खच िमळकतकर वसुली खच या 

लेखाशीषाचे तरतुद मधून करणेत येईल. सदर ल खच िन वदा न माग वता करारनामा न करता 
थेट प तीने करणेत येणार आहे. तर  उ  नमूद केले माणे अंदा जत खच र. .1,87,620/- 
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(अ र  र. . एक लाख स याऐंशी हजार सहाशे वीस) कंवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – २४१०      वषय मांक – ६ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग – अिभलेख क  
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आिभ/२/का व/२०२/२०१८ द.२८/२/२०१८ 

 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 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/११३ 
द.२८/०८/२०१७ अ वये सहा म हने कालावधीसाठ  .१७०००/- इत या एक त मानधनावर 
िनयु  दे यात आली होती. यांची मुदत २८/२/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. अिभलेख 
क ासाठ  अिभलेखपाल पद िनमाण कर यात आलेल ेनाह . तसेच तावात नमूद के यानुसार 
अिभलेख यव थापनाचे काम िनयमीत करावयाचे अस यान े मानधनावर ल नेमणूक स 
मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. सबब, अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी ए.ए.शेख सेवािनवृ  
नायब तहिसलदार यां या िनयु स दनांक १/०३/२०१८ पासून सहा म हन ेकालावधीसाठ  
दरमहा र. .१७,०००/- (अ र  र. .सतरा हजार फ ) इत या या पूव याच एक त 
मानधनावर मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४११      वषय मांक – ७ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग - उ ान 
सूचक – मा.िशतल िशंदे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/११२/२०१८ द.२६/०२/२०१८ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८/१/२०१७-१८ अ वय े  देहु 
आळंद  र ता म य दुभाजक सुशोिभकरण व दुतफा मोठ  झाडे देखभाल व  संर ण करणेचे 
कामकाज मे.तावरे क शन कं. िन वदा र कम .४२,५५,७२८/-(अ र  र. .बेचाळ स 
लाख पंचाव न हजार सातशे अ ठावीस फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा ह  सवात कमी दराची 
िन वदा अंदाजप कय दरापे ा १.००% कमी दराने र. .४२,१३,१७१/- वकृत करणेत आली असुन 

याचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – २४१२      वषय मांक – ८ 
दनांक – १४/०३/२०१८     वभाग–अ े ीय कायालय,आरो य 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ. े.का./आ/२/का व/३९/२०१८ द.२७/०२/१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाचे काय े ातील घरोघरचा कचरा 
उचलणे व वाहतुक क न भोसर  थानांतरण क /मोशी कचरा डेपो येथे टाकणेचे काम         
मे.द न म हला आधार रोजगार सं था यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  ती दन र. .५,१७०.९० 
( ती खेप र. .२,५८५.४५) व भोसर  थानांतरण क ासाठ  ती दन र. .३,९८७.४४ ( ती 
खेप र. .१,९९३.७२) ती दन ती वाहन २ खेपा, ४ मजूर, १ वाहन चालकासह या माणे 
भाग .१० म ये घरोघरचा कचरा अलगीकरण क न गोळा करण ेव वॉडातील कचरा उचलून 

मोशी कचरा डेपो येथे टाकणेचे कामकाजासाठ  क े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स 
.२/२०१५-१६या िन वदेतील मंजूर दरानुसार ०१ वाहने मंजूर िन वदा दराने द.२५/०९/२०१७ 

पासून ६ म हन े कंवा िन वदा कायवाह  पूण होईपयत या कालावधीसाठ  उपल ध करणेबाबतचे 
आदेश  मा.आयु  सो यांचेकड ल द.२८/१२/२०१७ रोजीचा मा य तावानुसार म.ेद न 
म हला आधार रोजगार सं था यांना .अ. े.का./आ/२/का व/५७६/२०१७ द.२४/०९/२०१७ 
अ वये काम करणेबाबत प  दे यात आले आहेत. द.२४/०२/२०१८ रोजी या प ा वये करारनामा 
क न िसलबंद केला अस याने याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

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

    (ममता वनायक गायकवाड) 
               सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,     पंपर  - ४११ ०१८                
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/७/का व/१४१/२०१८ 

दनांक - १६/०३/२०१८                          

                                                                         
     नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८             

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . फ ेका/िन-४/का व/१७६/२०१८ द. २६/२/२०१८ वषय . २ चे लगत)  
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( . इ ेका/िन-६/का व/६६/२०१८ द.१७/२/२०१८ वषय .३ चे लगत)  
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