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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती सभा 

कायप का मांक – २६५ 
(सभावृ तांत) 

 
दनांक - १४/०२/२०१७          वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार दनांक 
१४/०२/२०१७ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होते.  
 

१) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
  

      या शवाय मा.उ हास जगताप-नगरस चव  हे अ धकार  सभेस उपि थत होते.  
-------- 

 
सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृ हात नस यान े उपि थत 

स मा.सद यां या सं मतीने सोमवार दनांक २७/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.४० पयत सभा तहकूब 
करणेत येत आहे.  

 
 
 

                नगरस चव  
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती सभा 

कायप का मांक – २६५ 
(सभावृ तांत) 

( द.१४/०२/२०१७ ची तहकूब सभा) 
दनांक - २७/०२/२०१७       वेळ – सकाळी ११.४० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची द. १४.०२.२०१७ ची तहकूब सभा 
सोमवार दनांक २७/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.४० वाजता महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 
खाल ल स मा.सद य उपि थत होते.  

 

  १) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती  
  २) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 

     ३) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
     ४) मा.नेटके सुमन राज  

५) मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
 

      या शवाय मा.गावडे - सहआयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर -

मु यलेखाप र क, मा.च हाण - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल  रॉय - आरो य वैदयक य अ धकार ,   

मा.दुधेकर - सहशहर अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.दंडवते, मा.दुरगुड,े मा.आ ट कर, मा.लोणकर -

सहा.आयु त, मा.साळूंके - मु य उदयान अ ध क, मा.कांबळे - . श णा धकार  (मा य मक), 

मा.आवार  - शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा.लडकत, मा.पाट ल, मा.घुब े- कायकार  अ भयंता हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होते.   

 -------- 
 
ठराव मांक -२०७६५      वषय मांक - १ 
दनांक – २७/०२/२०१७       वभाग – वायसीएमएच   
सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अ मना पानसरे   

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/४५/२०१७ द.३१/०१/२०१७ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माण-े      
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती पी.एम. सटर व डाय लसीस 
वभाग यांनी मागणी केलेनुसार फॉगर मशीन ०२ नग खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
ं .०६/२०१६-१७ अ वये दरप के माग वणेत आले होत.े यानुसार ा त दरप कांम ये मे.ऑ ट न 

हे थ केअर, पुणे यांनी फॉगर मशीन ०२ नग खरेद  करणॆकामी र. .२४,६००/-  ती नग (सव 
करांसह) सादर केलेला दर लघु तम ा त झाला असुन ि वकृत करणॆत आला आहे. मे.ऑ ट न 
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हे थ केअर, पुणे यांचेकडून यशवंतराव च हाण मृती णालया या पी.एम. सटर व डाय लसीस 
वभाग यांचेकर ता फॉगर मशीन ०२ नग र. .२४,६००/- ती नग(सव करांसह) माणे करारनामा 
न करता खरेद  करणेस व सदर फॉगर मशीन खरेद  करणेकामी होणा-या एकूण र. .४९,२००/- 
(अ र  र. .एकोणप नास हजार दोनशे फ त) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
          ------- 
 
ठराव मांक -२०७६६      वषय मांक - २ 
दनांक – २७/०२/२०१७      वभाग – मा हती व तंञ ान    
सूचक – मा.वैशाल  जवळकर     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .जेएनएनयुआरएम/३/का व/५५/२०१६ द.६/०२/२०१७ 
मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माण-े  
सन २०१६ चे बगलोर येथील द.११ नो हबर २०१६ रोजी आयोिजत केलेले Digital Citizen 

Summit  कर ता द.११/११/२०१६ रोजी उपि थत राहणेकामी ी. नळकंठ पोमण, सम वयक 
JNNURM तथा मु य मा हती व तं ान अ धकार  यांनी वखचातून केले या एकूण र. .७,२१७/- 
(अ र  र कम पये सात हजार दोनशे सतरा फ त) ची तपुत  करणेकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक -२०७६७      वषय मांक - ३ 
दनांक – २७/०२/२०१७      वभाग – नवडणूक   
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.संपत पवार  

संदभ:- मा.सहा.आयु त यांचे जा. .मभां/५/का व/४२८/२०१७ द.६/०२/२०१७ 
मा.सहा. आयु त यांनी शफारस केले माणे-  
पंपर  चंचवड महानगरपा लका साव क नवडणुक २०१७ क रता  मा. आयु त सो.यांचे 

अ ट चबर म ये, उमेदवार  खच क ातील नवडणूक चे कामकाजासाठ  मा.मुलेप वभागासाठ  व 
नवडणुक वभागासाठ  आव यक Led Tv Screen सा ह य खरेद कामी बाब .०१ ते २ (Led Tv 

Screen (size 55”) व Led Tv Screen (size40”) सा ह य पुरवठा करणे कामी ऑनलाईन कोटेशन 

नो. .४०/२०१६-१७ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स स द क न सलबंद लफा यात 
कोटेशनदर माग व यात आले होत.े यानुसार सलबंद लफा यात तीन दरप के ा त झाल  
आहेत. ा त दरप काम ये मे.एस.एस.टे लकॉम एंटर ायजेस, पुणे-०२ यांच ेआव यक बाब .१ ते 
२(एकूण ०४ नग) सा ह याच े र. .२,६१,०००/- लघु तम दर ा त झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाज प क य र कमे पे ा ०.८१% न े कमी आहे. मे.एस.एस.टे लकॉम एंटर ायजेस यांच े
आव यक एलईडी ट ह  सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण र. .२,६१,०००/-दर ि वकृत कर यात 
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आले असून याकामी करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
          ------- 
 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 
    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 

  सभापती 
 थायी स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
             पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका,                          
पंपर  - ४११ ०१८ नगरस चव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/६५२/२०१७ 
दनांक - २७/०३/२०१७    
                                      

                                    
 नगरस चव   

                             पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८.  

 
 

त - सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 
 
  
  


