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

कायप का मांक – २४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–३०/०८/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ३०/०८/२०१७ 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.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे 
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

          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.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , 
मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, 
मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत, मा.खोराटे, मा.बहुरे, मा.दांगट, मा.राऊत-सहा यक आयु , मा.पवार-
.कायदा स लागार, मा.गायकवाड-उ ान अिध क, 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.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे,  
मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , 
मा.गायकवाड, मा.मोरे, मा.र पारखी, मा.घुबे-कायकार  अिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

घेणेत आले –  
 
वषय माकं  १२) इ भाग अंतगत व वध कंप यां या/मनपा या सेवावा ह या टाक यासाठ  

खोदले या र यांचे दु ती करणे. (मनपा े ातील डांबर  र यावर ल ख डे 
“Jet patcher pothole patching machine ारे भरणे.) या कामासाठ  तरतुद 
वग करण करणेबाबत.. 

वषय माकं  १३) मनपा या कृ णानगर से.२२, जाधववाड , पाट लनगर, से.१० व गवळ माथा 
येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे चालन करणेबाबत.. 

वषय मांक  १४) यशवंतराव च हाण मृित णालयातील एक त मानधनावर नेमणूक 
केले या १३ व र  िनवासी (र ज ार) व १९ किन  िनवासी (हाऊसमन) या 
पदावर ल उमेदवारांना ६ म हने कर ता मुदतवाढ देणेबाबत.. 

वषय मांक  १५) . .३२ म ये नवी सांगवी येथील बँडिमंटन हॉल मुदतवाढ िमळणेबाबत- 
मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव.  

वषय मांक  १६) मराठवाडा मु सं ाम दन साजरा करणेबाबत- मा.आशा धायगुडे-शडगे, 
मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव.  

वषय मांक  १७) िगयारोहणासाठ  अथसहा य देणेबाबत- मा.वैशाली काळभोर, मा.आशा 
धायगुडे-शडगे यांचा ताव.  

----------- 
अ) दनांक १०/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २१) चा 

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

ब) दनांक १६/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२) चा       
   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
ठराव मांक – ८७५      वषय मांक – १ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – औ ोिगक िश ण सं था  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा. उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .औ स/ं१/का व/४८७/२०१७ द.१६/०८/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  म ये तािसका त वावर कायरत असणारे  
िनदेशक यांना स या सै दांितक मानधन दर ित तािसका र. .७२/- व ा य क साठ  र. .३६/- 
ित तास असे मानधन दले जाते. सदर तािसका दर कमी अस यामुळे तािसका िनदेशक िश ण 

दे यास उ सुक नसतात, प रणामी तािसका िनदेशक उपल ध न झालेमुळे व ा याचे शै णक 

नुकसान होते. या क रता मानधन वाढ वणे आव यक आहे. उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय 
संक ण– २०१६/ /(१००/१६) तांिश-१ दनांक १७ माच २०१७ अ वये तं िनकेतन (Engg.) सं था 
मधील तािसका त वावर ल ा य क/िथअर  क रता १) सै दांितक - र. .२५०/- २) ा य क - 
र. .१२५/- माणे तािसका दर िन त केलेले आहेत. सदर शासन िनणया या धत वर  
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महानगरपािलके या आय.ट .आय. मधील तािसका  िनदेशकांना मानधन देणेस हरकत वाटत नाह . 
तर  वर ल माणे तािसका िनदेशकांना तािसका दराम ये वाढ करणेकामी तसेच यापुढे तािसका 
त वावर ल शासन िनणयात सुधारणा/वाढ झा यास या माणे तािसका दर लागू करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८७६      वषय मांक – २ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा. उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१८९/२०१७ द.२७/०७/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ३६ दनांक ११/०८/२०१७ नुसार  
मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे, डा धोरण व सदर 

आदेशातील अट .१० म ये खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने सलग २ कंवा १ 
वषात रा य, रा ीय व आंतर व ापीठ तरावर ा व य न िमळ व यास अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या 
योजनेचा लाभ दला जाणार नाह . असे नमुद आहे. यानुसार खेळाडू द क योजना २०१५-१६ व 
२०१६-१७ चे लाभाथ  ३१ खेळाडंू या ा व या बाबत संबंधीत डा पयवे क व डा अिधकार  यांनी 
तपासणी केली असता ३१ पैक  २१ खेळाडंूनी अज सादर केले आहेत यापैक  १२ खेळाडू पा  असा 
अहवाल डा वभागास दलेला आहे. तावात नमुद १२ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१७- 
१८ चा लाभ १ वषाकर ता देणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या र. .२३,०१,६००/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख एक हजार सहाशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८७७      वषय मांक – ३ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/आ-२/का व/३५५/२०१७ द.१९/०८/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या इ े य कायालया या काय े ातील औ णक 
धुर करणासाठ  तीन चाक  तीन र ा टे पो ( डझेल) इंधनावर चालणार  वाहने भा याने घेणेकामी 
िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ अ वये िन वदा र. .६,८०,०००/- वतमानप ाम ये िस द क न दर 
माग वणेत आले होते. सदरची िन वदा द.२९/६/२०१७ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे 
अनुषंगाने मे. व गंगा वयंरोजगार सेवा सं था  यांचे दर ा  झाले आहेत. यानुसार यांचेकडून दर 
कमी क न देणेबाबत द. १३/७/२०१७ रोजी प  दले असता सदर दर कायम ठेवणेत यावा असे 
कळ वले असून यानुसार ित दन ित र ा टे पो र. .६५०/-  इतका दर वकृत करणेत आला  
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असून याकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेवून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८७८      वषय मांक – ४ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ:- मा.सहा यक आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/६७७/२०१७ द.२२/०८/२०१७ 
 मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात. 
महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा ह तील अपंग य ं ना 
यवसायासाठ  अथसहा य देणेत येते. तावात नमूद माणे  ी. महेश नानासाहेब वाघ या 
लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले असून यांना एकुण र. .१,००,०००/- (Back and Subsidy) 

व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ८७९      वषय मांक – ५ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – उ ान वभाग 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१७५८/२०१७ द.२२/०८/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१५-१६ कर ता उ ान वभागाचे अ, ब, व 
फ े य कायालयांतगत येणा-या उ ानां या कामकाजासाठ  लॉन मोअर खरेद  करणेकामी मे.एकदंत 
ई युपमट ा.िल. कोटेशन नोट स र. .१,९५,८०७/- (अ र  र. .एक लाख पं या नव हजार आठशे 
सात फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (०.३१% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/२/का व/१७५५/२०१७ द.२२/०८/२०१७ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८०      वषय मांक – ६ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – उ ान वभाग 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१७५९/२०१७ द.२२/०८/२०१७ 
वषय:- उ ान वभागाचे अ, ब व फ े य कायालयांतगत येणा-या उ ानां या कामकाजासाठ  श 

 कटर खरेद  करणेबाबत. 
( वषय मांक ६ चा वचार वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा ) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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िनणय– १)  उ ा श कटर मिशनचा डेमो दाखवावा. तोपयत वषय .६ तहकूब करणेत येत आहे.  

---------- 
ठराव मांक – ८८१       वषय मांक – ७ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – उ ान वभाग 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/७३५/२०१७ द.२४/०८/२०१७ 
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/५/२०१६-१७ अ वये राधाकृ ण मं दर 

उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे.तावरे फॅसीलीट  मॅनेजमट स हसेस या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम पये ४,०४,४००/-  (अ र  र. . चार लाख चार हजार चारशे 
फ ) पे ा ३१.०५% ट के कमी दराने वकृत करणेत आली असुन सदर कामाचा आदेश िनगत 
करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८८२     वषय मांक – ८ 
दनांक – ३०/०८/२०१७    वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.अिमत गावडे    अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जावक .आ.म.ुका/४/का व/५४४/२०१७ 
      द.२१/०८/२०१७ 

मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी नद  पा ातातील 

हायिसंथ (जलपण ), कॅ टस, लॅ ट क व कचरा इ याद   काढून १ वष कालावधीत नद पा  िनयिमत 
व छ ठेवणेकामी ई-िन वदा नोट स . १/२०१७-१८ अ वये अ. . ३ “ब“,“क“, व “ड“ े य 

कायालयाचे काय े ातील मुळा नद पा ातील हायिसंथ (जलपण ) काढणेचे वाकड पुल ( ुतगती माग) 
ते बोपखेल पयत (म.न.पा. ह तील मुळानद चे संपुण पा ) चे कामासाठ  ा  झाले या ३ 
िन वदांपैक  मे.साई ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६, सुरत ट,म सद (पु.) मुंबई ४००००९ यांनी 
म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये ४,४८,२००/- साठ  र कम पये ४,४८,२००/- (AT PAR)  (अ र  
र कम पये चार लाख अ ठेचाळ स हजार दोनशे फ ) हा दर सवात कमी अस याने याकामी 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

तसेच तुत काम यो य रतीने झा याची खा ी शासनाने करावी. तसेच काम करतेवेळ चे 
फोटो ाफ व इतर पुरावे बीलासोबत सादर के या िशवाय बील अदायगी क  नये या उपसुचनेसह 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय-१) दापोड  घाट येथील पवना नद  जलपा ात थो या माणात जलपण  दसते आहे. ती काढून  
टाक यात यावी. जलपण  वाहून येऊन तेथे साठते हणून या ठकाणी तार लाव यात यावी.  
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२) मे.साई ाईट ा.िल. यांना जलपण  काढणेचे काम देताना सांग यात आले होते क , 
यांनी जलपण  असतानाचे आ ण जलपण  काढ यानंतरचे असे फोटो ावेत. या माणे 
यांनी पूरावे सादर करावेत.  

---------- 
ठराव मांक – ८८३     वषय मांक – ९ 
दनांक – ३०/०८/२०१७    वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जावक .आ.म.ुका/४/का व/५४२/२०१७  

 द.२१/०८/२०१७ 
मा.आरो य कायकार  अिधकार  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी नद पा ातातील 

हायिसंथ (जलपण ), कॅ टस, लॅ ट क व कचरा इ याद  काढून १ वष कालावधीत नद पा  िनयिमत 
व छ ठेवणे कामासाठ  ई-िन वदा नोट स . १/२०१७-१८ अ वये अ. .१ “अ“,“ब“,“क“, व “ड“ 
े ीय कायालयाचे काय े ातील पवना नद पा ातील हायिसंथ (जलपण ) काढणेचे सांगवडे कवळे पुल 

ते दापोड  (म.न.पा. ह तील पवना नद चे संपुण पा ) कामासाठ  ा  झाले या ३ िन वदांपैक  
मे.साई ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६, सुरत ट, म सद(पु.) मुंबई ४००००९ यांनी म.न.पा. 
अंदाजप क य र कम पये २४,९३,१००/- साठ  सादर केलेला र. .२४,९३,१००/- (AT PAR) (अ र  
र कम पये चो वस लाख या णव हजार शंभर फ ) हा दर सवात कमी अस याने याकामी 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

तसेच तुत काम यो य र तीने झा याची खा ी शासनाने करावी. तसेच काम करतेवेळ चे 
फोटो ाफ व इतर पुरावे बीलासोबत सादर के यािशवाय बील अदायगी क  नये या उपसुचनेसह 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८८४     वषय मांक – १० 
दनांक – ३०/०८/२०१७    वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जावक .आ.म.ुका/४/का व/५४३/२०१७ 
      द.२१/०८/२०१७ 

मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी नद पा ातातील 

हायिसंथ (जलपण ), कॅ टस, लॉ ट क व कचरा इ याद   काढून १ वष कालावधीत नद पा  िनयिमत 
व छ ठेवणे कामासाठ  ई-िन वदा नोट स . १/२०१७-१८ अ वये अ. .२ “फ“  व “इ“  े य 

कायालयाचे काय े ातील इं ायणी नद  पा ातील हायिसंथ (जलपण ) काढणेचे आय.ट .पाक,िनघोजे 

पुल ते डुडुळगाव मशानभुमी समोर ल बंधारा पयत (म.न.पा. ह तील इं ायणी नद चे संपुण पा ) 
कामासाठ  ा  झाले या ३ िन वदांपैक  मे.साई ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६, सुरत ट, 
म सद(पु.) मुंबई ४००००९ यांनी म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये ९,९६,५००/- साठ  र कम  
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पये ९,९६,५००/- (AT PAR) (अ र  र कम पये नऊ लाख शहा णव हजार पाचशे फ ) हा दर 
सवात कमी अस याने याकामी यांचेशी करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. तसेच तुत काम यो य र तीने झा याची खा ी शासनाने 

करावी. तसेच काम करतेवेळ चे फोटो ाफ व इतर पुरावे बीलासोबत सादर के यािशवाय बील अदायगी 
क  नये या उपसुचनेसह मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८८५     वषय मांक – ११ 
दनांक – ३०/०८/२०१७    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५१४/१७ द.२४/०८/२०१७ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/११/२०१६-१७ भाग .१९ वा हेकरवाड , 

कवळे मशानभूमी येते वेट ंगशेड बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.Sachin Shamrao Dhekane 

& Asso. िन.र. .९,२४,३६१/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार ितनशे एकस  फ ) पे ा १३.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .७,९५,०४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 

 
ठराव मांक – ८८६      वषय मांक – १२ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – थाप य   
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/इ ेका/१४६९/२०१७ द.२९/०८/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
  इ भाग अंतगत व वध कंप यां या/मनपा या सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदले या 
र यांचे दु ती करणे. (मनपा े ातील डांबर  र यावर ल ख डे “Jet patcher pothole patching 

machine ारे भरणे.) या कामासाठ  तावात नमूद माणे र. .१,१०,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
दहा लाख फ ) तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ८८७      वषय मांक – १३ 
दनांक – ३०/०८/२०१७     वभाग – पाणी पुरवठा   
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/५२३/२०१७ द.२४/८/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/५/२०१७-१८ अ वये मनपा या कृ णानगर, 

से.२२, जाधववाड , पाट लनगर,से.१० व गवळ माथा येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे 
चालन करणेकामी  मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .४०,१३,८१७/- (अ र  र. .चाळ स लाख तेरा 
हजार आठशे सतरा फ ) पे ा ०.०६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४२,११,९७९/- 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 घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८८८     वषय मांक – १४ 
दनांक – ३०/०८/२०१७    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय   
सूचक – मा.वैशाली काळभोर    अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/९८६/२०१७ द.२३/०८/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 यशवंतराव च हाण मृित णालयातील मानधनावर भर यात येणा-या व र  िनवासी व 
किन  िनवासी या पदांना ११ म हने कालावधीक रता मानधनावर नेमणूक करणेचा ताव मु य 
कायालय वै क य वभागाकडून तावीत करणेत आलेला आहे. सदर तावास मा यता िमळालेनंतर 
उ  मानधनावर ल व र  िनवासी व किन  िनवासी पदे ११ म हने कालावधीक रता मानधनावर 
नेमणूक करणेचा ताव अल हदा सादर करणेत येईल. त पुव  स थतीत तावात नमूद प  
‘अ’ याद माणे वेळोवेळ  मानधनावर नेमणूक दले या व र  िनवासी व किन  िनवासी पदावर ल 
उमेदवारांची मुदत द. ०२/०९/२०१७ रोजी संपु ात येत अस याने व न याने पुढ ल ११ म हने 
कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूक चा ताव मा य होईपयत तावात नमूद १३ व र  िनवासी व 
१९ किन  िनवासी उमेदवारांना द. ०३/०९/२०१७ रोजी एक दवस सेवा खं डत क न न याने द. 
०४/०९/२०१७ ते द.०३/०२/२०१८ पयत सहा म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव माकं – ८८९      वषय मांक – १५ 
दनांक – ३०/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे , मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागामाफत नवी सांगवी बँडिमंटन हॉल, राजष  
छ पती शाहू महाराज शै णक सामा जक वै क य ित ाण, नवीसांगवी, या सं थेस ११ म हने 
कालावधीसाठ  दे यात आलेला आहे. याची मुदत द. ३१/०८/२०१७ रोजी संपत आहे. तर  सदर 
सं थेस द. ०१/०९/२०१७ पासून ११ म हने कालावधीसाठ  सं थेचे भा यात १०% वाढ क न 
चाल व यास दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८९०      वषय मांक – १६ 
दनांक – ३०/०८/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे , मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
 द. १७/०९/२०१७ रोजी महापािलकेमाफत मराठवाडा मु सं ाम दन साजरा कर यास व 
यािनिम  व वध सां कृितक काय मांचे आयोजन कर यास तसेच याकामी येणा-या य  खचास 

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

---------- 
ठराव मांक – ८९१      वषय मांक – १७ 
दनांक – ३०/०८/२०१७      
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 
संदभ:- मा.वैशाली काळभोर, मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महापािलका े ातील खालील िगयारोहकांना Indian Mountaineering 

Foundation  यांनी “Deo Dibba or Friendship Peak” या िगयारोहण मोह मेसाठ  द.१०/०९/२०१७ ते 
२३/०९/२०१७ या कालावधीसाठ  मा यता दली आहे.  

१) कु.िनलेश सुयकांत अंबाडरे 
२) कु.िगतेश बांगरे 
वर ल िगयारोहकांना मनपा िनयमानुसार िगयारोहण मोह मेकर ता अथसहा य अदा करणेस 

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

---------- 
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िनणय– अ) महापािलकेतील वशेष कामिगर  करणा-या कमचा-यांबाबत -  

१) अ नशामक वभागातील एक कमचार  ी.वाघ यांनी केवळ २२ िमिनटांत िलंगाणा 
सुळका सर केला. ते आता कोकण क याव न उलटे उतरणार आहेत. ते २० फूट खोल 
पा यात जातात. यांचे नाव िगिनज बुक आ ण िल का बुक ऑफ व ड रेकॉडस ्  म ये 
न दवले जाणार आहे. दर त पडलेली ेते काढ यासाठ  रा ी दर त उत न जीव धो यात 
घालतात. परंतू यां याकडे दोर  (रोप) घे यासाठ  देखील पैसे नाह त. अ नशामक 
वभागाकडूनसु ा यां या या कामिगर ची दखल घेतली गेली नाह . यांना आव यक 
असलेली साम ी/सा ह य शासनाने यांना खरेद  क न उपल ध क न दले पाह जे. 
यांना ो साहन दे यासाठ  यांचा महापािलके या वतीने स कार कर यात यावा. 

२) मोठमो या कंप यांम ये वशेष कामिगर  करणारे कमचार /खेळाडंूना ो साहन दे यासाठ  
यांना नेमून दले या कामांतून यांना सवलत दली जाते. यांना सव कारचे सहा य 

केले जाते. याप तीने शासनाकडून महापािलकेतील असे गुणवंत (खेळाडू) कमचार  
शोधून काढून यांचे जतन केले पाह जे. महापािलके या वधापन दनी यांचा स कार 
कर यात यावा.  

३) मा.अ कर साहेब, यांनी यासंदभातील वषय पुढ ल आठव यात आणावा. मा.अित र  
आयु , आपण या संदभातील जी औषधे लागतात, खुराक लागत असेल, या यासह त 
वषय पढु ल आठव यात आणावा.  

 ब) वकास कामांबाबत –  
१) थाप य,आरो य, व ुत इ. सव वभागांची तसेच भागांतील सव कामे दसरा/ दवाळ पयत 
सु  होणे अपे त आहे.  
२) धानमं ी आवास योजना, मे ो क प या मो या कामां या संदभात कालमयादा ठेवून 
काम केलेतरच ते पूण होईल हणून ठरा वक मुदत ठेवावी.  
३) थायी सिमती सभेम ये एखादा वषय झा यानंतर लगेचच दुस-या दवशी याची 
अंमलबजावणी कर यास सु वात झाली पाह जे.  
क) शहरातील आरो य/ व छतेबाबत –  
१) शहरातील आरो याचा  दवस दवस जट ल होत चालला आहे. शहराचा वाढता व तार 
पाहता मा.खोराटे, सहा.आयु  यांना आरो य वभागाचे कामाकर ता आणखी एक वभाग मुख 
हणून अिधकार  देणेत यावा. तसेच यांना भूिम आ ण जंदगी वभागाचा पदभार दलेला 

आहे, तो पदभार यांचेकडून काढून यावा. यासंदभात शासनाकडून लवकरात लवकर 
कायवाह  हावी.  
२) मा.खोराटे,सहा.आयु  यांनी भागांत जाऊन भाग अ य ांशी संपक साधावा. एका 
भागाची चार भागांत वभागणी करा. या वॉडात जाणार तेथील भाग अ य ,सव 

कमचार ,एस.आय. यांना बरोबर घेऊन काम के यास येक दवशी आठ वॉड या माणे 
व छता होऊ शकेल. सव भाग अिधका-यांना सूचना आहेत क , यांनी यां या भागातील 
भाग अ य ांना बरोबर घेऊन एस.आय, सी.एस.आय.,ठेकेदाराचे कमचार  यांना बरोबर घेऊन 

र ते कती आहेत, गटर कती आहेत, नाले कती आहेत याची पाहणी करावी. भाग  
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अ य ांबरोबर काय म आखावा. मा.खोराटे,सहा.आयु  यांना सवानी या कामात सहकाय 
करावे.   
३) आरो य वभागाकडे उपल ध असलेली यं णा, कमचार , उपल ध असलेली वाहने/गा या 
यां याकडून अनेक वषापासून काम क न घेतले जाते आहे. परंतू स या शहरात आरो याचा 

 मो या माणावर िनमाण झा याचे दसून येते आहे. असे कशामुळे होते आहे, याकडे 
मा.सहा.आयु ,आरो य वभाग यांनी ल  ावे. द.३१ जुलैपयत मुदतवाढ दली होती, आता 
ऑग ट म हना संपून स टबर म हना चालू होईल. आरो य वभागाकड ल जे टडर ओपन 
करायचे आहेत ते लवकरात लवकर ओपन करावेत.  
ड) सॅिनटर  इ पे टरचे पदाबाबत – शहराचा वाढता व तार ल ात घेता महापािलकेत 
कायरत असलेले एस.आय. (सॅिनटर  इ पे टर) यांची सं या अपूर  पडते आहे. चतुथ ेणी 
कमचा-यांमधील काह  कमचा-यांनी एस.आय. पदासाठ  आव यक असलेली अहता ा  केली 
आहे. अशा कमचा-यांना एस.आय. या पदावर पदो नती देणेबाबत शासनाकडून स वर 
कायवाह  हावी. 
इ) कायशाळा वभागाने यांचे काम कालमयाद त असे ठेवावे. महापािलके या गा या खराब 
झा या असतील तर संबंिधत अिधका-यांनी ते मा.आयु  यांचे िनदशनास आणून ावे.  
फ) आज सव भागांचे फायना शयल बीड ओपन झाले पाह जेत. मा.मु यलेखाप र क यांनी 
ते तपासून यावे.    

----------- 
 

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

         (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                पंपर  - ४११ ०१८                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/११/का व/१७९/२०१७ 

दनांक - ०६/०९/२०१७   
 

                                                         
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८  

                                                
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


