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

कायप का मांक – २६७ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक - २८/०२/२०१७          वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
२८/०२/२०१७ रोजी दुपार  २.३० 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.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
२) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  
      यािशवाय मा.उ हास जगताप- नगरसिचव  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 

-------- 
 

सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने उप थत 
स मा.सद यां या संमतीने सोमवार दनांक ७/०३/२०१७ रोजी दुपार  २.१५ पयत सभा तहकूब 
करणेत आली.  

 
 
 
 

                नगरसिचव  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती सभा 
कायप का मांक – २६७ 

(सभावृ ांत) 
( द.२८/०२/२०१७ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक - ७/०३/२०१७        वेळ – दुपार २.१५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द. २८/०२/२०१७ ची तहकूब सभा 
मंगळवार दनांक ७/०३/२०१७ रोजी दुपार २.१५ 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.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  
 

      यािशवाय मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.दरुगुडे-सहा.आयु  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  
 

-------- 
 

सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने उप थत 
स मा.सद यां या संमतीने शु वार दनांक १०/०३/२०१७ रोजी दुपार  २.३० पयत सभा तहकूब 
करणेत आली.  

 
 
 

                नगरसिचव  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – २६७ 
(सभावृ ांत) 

( द.२८/०२/२०१७, ०७/०३/२०१७ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - १०/०३/२०१७       वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०७/०३/२०१७ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक १०/०३/२०१७ रोजी दुपार  २.३० 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.सौ.पानसरे अिमना महंमद 

  
 

      यािशवाय मा.उ हास जगताप-नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
--------- 

 
सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने उप थत 

स मा.सद या या संमतीने बुधवार दनांक १२/०४/२०१७ रोजी दुपार  २.१५ वा. पयत सभा तहकूब 
करणेत आली.  

 

 
 
 
 

 
 

                नगरसिचव  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – २६७ 
(सभावृ ांत) 

( द.२८/०२/२०१७, ०७/०३/२०१७, १०/०३/२०१७ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - १२/०४/२०१७       वेळ – दुपार  २.१५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१०/०३/२०१७ ची तहकूब सभा 
बुधवार दनांक १२/०४/२०१७ रोजी दुपार  २.१५ 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.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 डव े
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे 
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 
        यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , मा.लांडे-
मु यलेखापाल,मा.गावडे–सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दुधेकर–सहशहर अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.खोस,े 
मा.दंडवते,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.बोदडे,मा.लोणकर-सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य 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.िनकम,मा.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.तांबे,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे, 
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मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.र पारखी-कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.बुरस-ेमु य अिभयंता (पीएमपीएमएल) 
हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
ठराव मांक - १७७      वषय मांक - १ 
दनांक – १२/०४/२०१७     वभाग – मा हती तं ान    
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा.त.ं व/९/का व/९१/२०१७, द.१६/०२/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   साव क िनवडणूक 2017 कर ता तातड ने कामकाज करणे आव यक अस यामुळे          
मा.आयु  सो, यांनी दनांक 16/02/2017 चे तावा वये वकृत क न मे.इ फिनट  आय.ट . 
सो युशन ा.िल.मुंबई यांना मातं व/9/का व/90/2017 दनांक 16/02/2017 रोजीचा कामाचा आदेश 
दे यात आलेले आहे.  यानुषंगाने मे.इ फिनट  आय.ट . सो युशन ा.िल. (M/S, Infinite IT Solutions 

pvt ltd.) मुंबई यांचे कडुन करारनामा न करता मनपा साव क िनवडणूक 2017 कर ता मतदान व 
मतमोजणी अहवाल संगणक य णाली ारे उपल ध क न देणेची सु वधा ा  लघु म दर एकुण दर 
र. .2,80,000/- (अ र  र. .दोन लाख ऐंशी हजार फ ) म ये कामकाज क न घेणेत आले असलेने 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ------- 
ठराव मांक - १७८     वषय मांक - २ 
दनांक –१२/०४/२०१७     वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै कय)   
सूचक – मा.उ म कदळे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ :- मा.आरो य वै .अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/१/का व/८७/२०१७, द.२०/०२/२०१७ 
वषय - मनपाचे वाय.सी.एम. णालयाक रता आव यक शॅडोलेस लॅ प खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ------- 
ठराव मांक - १७९     वषय मांक - ३ 
दनांक –१२/०४/२०१७     वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै कय)   
सूचक – मा.माधुर  कुलकण     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ :- मा.आरो य वै .अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/१/का व/८६/२०१७, द.२०/०२/२०१७ 
वषय – मनपाचे न वन भोसर  णालयाक रता आव यक X-ray View Box खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ------- 
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ठराव मांक -१८०      वषय मांक - ४ 
दनांक –१२/०४/२०१७      वभाग – मा हती व तं ान    
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/१२/का व/४७/२०१७, द.२२/०२/२०१७ 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट  क पाकर ता Smart City Proposal तयार करणेकर ता  

स लागार नेमणेकामी RFP नुसार ा  दर वकृती व स लागार नेमणूक करणेबाबत... 
 
िनणय- जेएनएनयूआरएम या योजनेत िसल या कंपनीकडून या चूका के या गे या आहेत, या क  

सरकार या िनदशनास आणून ा यात. क  सरकारने ठरवून दले या अ ठेचाळ स िन वदा 
धारकांपैक  तीनच िन वदाधारकानंी िन वदा भरली. यांपैक  िसल यांची िन वदा सग यांत कमी 
दराची आली आहे. मे. िसल यांना काम दे यास आमची हरकत नाह . परंतू िसल यांनी 
केले या चूका या शासनापुढे आ या पाह जेत. जेणेक न अशा सं थावंर कारवाई करता येईल. 
मे. िसल यांनीदेखील काळजीपूवक काम केले पाह जे. वषय पुढ ल सभेपयत तहकूब करणेत येत 
आहे.  

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ------- 
ठराव मांक -१८१      वषय मांक - ५ 
दनांक –१२/०४/२०१७      वभाग – म यवत  भांडार   
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ :- मा.सहा.आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/४५६/२०१७, द.२२/०२/२०१७ 
  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा साव क िनवडणूक २०१७ कर ता िनवडणूक वभाग, शासन वभाग, नगररचना 
वभाग व आकाशिच ह व परवाना वभागासाठ  आव यक टोनर, युपीएस बॅटर  व ेडार मशीन 
सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स .३५/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार मे.इंदू इ फोटेक 

सो युशन, पुणे-३९ यांच े कडून आव यक टोनर, युपीएस बॅटर  व ेडार मशीन सा ह य खरेद  
करणेकामी एकूण र. .१,५७,९००/-(अ र  र कम पये एक लाख स ाव न हजार नऊशे फ ) या 
र कमेचे यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत क न बले अदा करणेत आलेली 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
      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/२५/२०१७ 

दनांक - २४/०४/२०१७    
 

                                                                

                                                                                                                            
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.  

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
  


