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

कायप का मांक - ५६ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १६.०४.२०१३                    वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा मंगळवार, 
दनांक १६/०४/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 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. जगताप नवनाथ द  ू   - सभापती   

२) मा. अ वनाश (दादा) टेकावडे 
      ३) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
      ४)    मा. छाया जग नाथ साबळे 
 ५)    मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  

६) मा. भालेकर अ णा दलीप 
 ७) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
 ८) मा. महेशदादा कसन लांडग े
 ९) मा. बारणे माया संतोष 

१०) मा. ल ढे गणेश नारायण 
११) मा. कदम सदगु  महादेव 
१२) मा. भ डव ेसंिगता राज  

१३)   मा. शडग ेआशा सुखदेव  
 
यािशवाय मा.आयु  – डॉ. ीकर परदेशी, मा. काश कदम – अित.आयु  

मा.झुरे- सह आयु , मा.मुंढे, मा.कारचे, मा.दरगुडेु , मा.फंुदे,मा.पवार, मा.ढेरे – सहा यक आयु , 
मा.घाडगे – मु य लेखापर क, मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहरअिभयंता, 
मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, मा.भोसल े- मु यलेखापाल, 
मा.भदाण-े  उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.ढग,े मा.िनकम, मा.सवण,ेमा.स यद  
मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, मा.क पले, मा.थोरात,  मा.साळवी, मा.पठाण,  
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मा.लडकत, मा.बरशेटट , मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.जावळे – वै कय 
अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 

 

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले :- 

 
 

वषय .६ - जागितक बँकेने सुचव या माणे पुणे मुंबई र याची बी.आर.ट .सेवा सु  

            कर यापूव  से ट  ऑड ट करणेक रता आयआयट  मुंबई यांना  

            र. .१६,४०,४५६/- फ  अदा करणेबाबत.  

वषय .७ - वाहन ेभाडयाने घेणेबाबत.मा.सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
 

वषय .८ - १० टाटा सुमो भाडयाने घेणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा  

            ताव.  

वषय .९ - भोसर  येथील मनपाचे प.ै ध डबा उफ गणपत नारायण फुगे,मैदान व हॉल  

           चाल वणेस देणेबाबत - मा. सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
वषय .१०- सांगवी येथील मैदाने चाल वणेकामी देणेबाबत - मा. सुषमा तनपुरे, मा. वनया 

                      तापक र यांचा ताव. 
----------- 

 

दनांक ०९/०४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ५५)  

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

ठराव मांक – ३२७३     वषय मांक – १ 
दनांक – १६/४/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/८३/२०१३ द.१९/३/२०१३.      
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. . ३० 
       अ वये भाग . ८९ येथील हवृंद कॉलनी व नवीन बाणेर पुलाकडे जाणा-या  
       र या या सी ड  वक बांधणेबाबत. 
  वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३२७४    वषय मांक – २ 
दनांक – १६/४/२०१३    वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .अ /िन/२/का व/४३८/२०१३ द.१/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून - 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील अ. . १ 

अ वये अ भाग कायालयाचे काय े ामधील भाग मांक १४ व १७ कंुड वर हत वॉड 
योजनेअंतगत घरोघरचा कचरा अलगीकरण क न गोळा करणे व वॉडातील कचरा 
उचलणे व व हेवाट लावणेकामी वाहने भाडयाने घेणेकामी मे.भगवंत क शन या 
ठेकेदाराची िन वदा ती दन २ वाहने ४ खेपांचा मोशी कचरा डेपो पयतचा दर र. . 
७४००/- (र. .सात हजार चारशे फ ) हा दर सवात कमी अस याने सदरची िन वदा 
वकारणेस व यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेची मा.आयु  यांची 

मागणी असली तर  िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील अ. . १ अ वय,े अ भाग 
काय े ामधील भाग . १४ व १७ कंुड वर हत वॉड योजनेअंतगत कचरा अलगीकरण 
करणेकामी वाहने भाडयाने घे याची िन वदा रदद क न नवीन िन वदा काढ यास 
मा यता दे यात येत आहे  व तोपयत स याचे ठेकेदास याचे लघु म मंजूर दराने या 
कालावधीकर ता काम दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मंजूर  दे यात येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – ३२७५    वषय मांक – ३ 
दनांक – १६/४/२०१३    वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .वायसीएमएच/भांडार/१अ/का व/७६/२०१३  
      द.४/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

वाय.सी.एम. णालयाचे डायिलिसस वभागाक रता Gambro कंपनीचे 01 नग  

“Pressure Transkit” (Gambro कंपनी) चे मिशन खरेद  मे. मनाली एंटर ायजेस पंपर  – 
१८ यांचे ा  कोटेशन दरानसुार घेणेस मंजुर  व याकामी येणा-या र. . ६४,०९६/- चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 
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ठराव मांक – ३२७६     वषय मांक – ४ 
दनांक – १६/४/२०१३    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडग े         अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/२३८/२०१३ द.१०/०४/२०१३.      
       वषय – वायसीएम णालयातील अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन  
              साफसफाई बाबत. 

वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
 
ठराव मांक – ३२७७     वषय मांक – ५ 
दनांक – १६/४/२०१३     वभाग – भूमी जंदगी 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .भू ज/१/का व/१३६/२०१३ द.१०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

तावासोबत जोडले या पंपर  िचंचवड मनपा भूिम आ ण जंदगी वभागा या 
िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ यास मा यता िमळणेकामी व यानुसार शासनास 
सादर करणेकामी सदर या वषयास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ३२७८     वषय मांक – ६ 
दनांक – १६/४/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे . था/ BRTS/३८८/२०१३ द.९/४/२०१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने नाग रकांना सावजिनक वाहतूक सेवा पुर वण े
अंतगत बीआरट एस सेवा पुर वणेसाठ  र ते व बीआरट एस सेवा अनुषंिगक काम े
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वकसीत करणे हाती घेतले आहे. से  ट  ऑड ट करणेक रता आयआयट , मुंबई यांनी 
काम करणेस तयार  दश वलेचा मेल केला आहे. दनांक २९ माच रोजी फ  व इतर काह   
 
बाबी बाबत खुलासा करणेकामी वचारणा केली असता दनांक ३० माच रोजी फ  कमी 
क न र. . १४,६०,०००/- अिधक स ह स टॅ स व इतर टॅ स असे एकूण र. . 
१६,४०,४५६/- इतक  फ  कळ वलेली आहे. व सदरचा खच हा मुंबई पुणे र ता दापोड  ते 
िनगड  Dedicated BRTS lane या उपलेखािशषातून करणेस तसेच सदरची र कम 
आय.आय.ट .मुंबई यांना अदा करावया या र. . १६,४०,४५६/- चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३२७९     वषय मांक – ७ 
दनांक – १६/४/२०१३      
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:-  मा.सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये रा ीय काय मांची भावीपणे 
अमलबजावणी करणेकामी भाडे त वावर घेणेत आले या दरा वाहनांपैक  ५ वाहनांचा 
खच खाजगी वाहन भाडे व ५ वाहनांचा खच शासक य योजनेची अंमलबजावणी या 
लेखािशषावर मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 
 
 

. 
वाहन पुरवठा 
धारकाचे नांव  

वाहन मांक  णालयाचे 
नाव  

दर काला
वधी 

लेखािशष 

१. ीम. क पना 
कोकाटे 

एमएच१४ 
/पी ५९०६ 

सांगवी 
णालय 

 
 
 
 
 
 
 

ितवाहन ित 
दन८० कमीसाठ  
र. .८००/- दराने 
व यापुढ ल 

येक कमीसाठ  
र. . ५/- या 
दराने 
 
 
 

द.१ 
माच 
२०१३ते 
द.३१ 
माच 
२०१३ 

खाजगी 
वाहन 
भाडे 
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२. ी.आलमिगर 
नायकवाड  

एमएच १४ 
/पी ६५५९ 

थेरगांव 
णालय 

३. ीम.अलका 
साठे 

एमएच १२ 
/जे ए ३६८१  

जजामाता 
णालय 

 
४. ी.सुहास भेगडे एमएच १४ 

/पी ४७५६ 
यमुनानगर 

णालय 
५. ी.धनाजी 

जगताप 
एमएच १४ 
/पी ४७५१ 

आकुड  
णालय 

 

६. सौ.सपना  
यांक लोखंडे 

एमएच १४ 
/ ड एफ ४३५७ 

भोसर  
णालय 

७. ी.सुिनल रॉय एमएच १४ 
/ १४३८ 

वायसीएम 
णालय 

८. ी.बाजीराव 
िचंचवडे 

एमएच १४ 
/पी ६४९३ 

वा हेकरवाड  
दवाखाना 

९. ी.यशवंत कुदळे एमएच १४ 
/५८१ 

पंपळे 
सौदागर 
दवाखाना 

१०
. 

ी. वठठल 
कारंडे 

एमएच १४ 
/पी २००३ 

वै कय 
मु यालय 

 
 
 

 

शास कय 
योजनांची 
अंमलबजावणी 

 
तर  रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी खाजगी वाहने भाडे 

या लेखािशषावर घेणेत आलेली ५ वाहने व शास कय योजनांची अंमलबजावणी व 
लेखािशषावर घेणेत आलेली ५ वाहने अशी एकूण १० वाहनांना ित दन ितवाहन ित 
८० कमीसाठ  र. . ८००/- व यापुढ ल येक कमीसाठ  र. . ५/- या दराने दनांक 
१/३/२०१३ ते दनांक ३१/३/२०१३ या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेकामी व सदर 
वाहनांना येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३२८०      वषय मांक – ८ 
दनांक – १६/४/२०१३      
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:-  मा.सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा ताव- 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत रा ीय काय माची 
भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी आव यक असणा-या १० टाटा सुमो अथवा त सम 

वाहने भाडे त वावर घेणेकामी िस द करणेत आले या    ई- िन वदा . ८/२०१२-१३ 
मधील लघु म िन वदाधारक मे. गाय ी एंटर ायजसे यांचे िन वदेतील लघु म दर 
ितवाहन ित दन ित ८० क.मी.साठ  र. .१३७७/- व यापुढ ल येक कमीसाठ  

र. .९/- या दराने भाडे त वावर घेणेकामी व येणारा य  खच पाच वाहनांक रता 
वै कय वभागाकड ल खाजगी वाहन भाडे या लेखािशषावर व पाच वाहनांक रता 
शासक य योजनांची अंमलबजावणी या लेखािशषावर टाक यासाठ  मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

 
 
ठराव मांक – ३२८१      वषय मांक – ९ 
दनांक – १६/४/२०१३      
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:-  मा.सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा ताव- 
        भोसर  येथील मनपाचे प.ैध ड बा उफ गणपत नारायण फुगे मैदान व 
प रसरातील हॉल िशवराज मु ा ित ाण या सं थेस स याचे दराने व अट  शत नुसार ११ 
म हने कालावधीसाठ  सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ३२८२     वषय मांक – १० 
दनांक – १६/४/२०१३      
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे         अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:-  मा.सुषमा तनपुरे, मा. वनया तापक र यांचा ताव- 
        ड भाग काय े ातील नवी सांगवी स.नं.८३,८४ येथील आर ण . ३३६ 
मधील तीन लॉन टेिनसची ाऊंड ितभा म हला ित ान पंपळेगुरव यांस यो य या 
सेवाशु क त वावर ५ वष कालावधी कर ता देखभाल चालन कामी दे यास व याकामी 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

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

 
 

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

      ( नवनाथ द ू जगताप ) 
सभापती 

         थायी सिमती 
                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/३९८/२०१३ 

दनांक  - १६/०४/२०१३.  

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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