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

कायप का मांक – २५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–०६/०९/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०६/०९/२०१७ 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 डव े
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 

          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.लांडे-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत,मा.खोराटे,मा.बहुरे,मा.दांगट-सहा यक 
आयु ,मा.पवार- .कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.आवार - शासन अिधकार  
(िश णमंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िशंपी-नगररचनाकार, मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.गलबले,मा.घोडे, 
मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.पाट ल,मा.घुब-ेकायकार  
अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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( पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सावजिनक गणेशो सव वसजन घाटांवर ल 

यव था,सुर तता व व छता चोख ठेव यात आली. शहरात गणेशो सव िन व नपणे पार पडला. 
याब ल मा. थायी सिमती या वतीने मा.महापािलका आयु , सव भाग अिधकार , मा.सहा.आयु  
आरो य, मा.सुर ा अिधकार , सव अिधका-यांचे व कमचा-यांचे अिभनंदन क न,मा.महापािलका 
आयु  यांचा पु पगु छ देऊन स कार कर यात आला.)  

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

घेणेत आले –  
 
वषय मांक २०) भाग .१३ मधील यायामशाळेबाबत-मा.उ म कदळे,मा.कैलास बारणे यांचा 

ताव... 
वषय मांक २१) मनपाचे संत िशरोमणी सावतामाळ  उ ान जाधववाड  देखभाल व संर ण 

कामाबाबत – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
वषय मांक २२) मनपाचे आ. .५२० मळेकर उ ान, जाधववाड  गायरान देखभाल व संर ण 

कामाबाबत – मा.ल मण उंडे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
वषय मांक २३) अ नशामक वभागाकड ल फायरमन ी.वाघ यांना रॅपिलंगसाठ  आव यक 

सा ह य उपल ध क न देणेबाबत - मा.अनुराधा गोफणे, मा.वैशाली काळभोर 
यांचा ताव... 

वषय मांक २४) ी.पी.बी.कातोरे, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अ पल अज – मा.वैशाली 
काळभोर, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 

वषय मांक २५) ी.एस.एस.च हाण, उपअिभयंता ( व ुत) यांचा अ पल अज – मा.अनुराधा 
गोफणे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 

वषय मांक २६) ी.एम.एम.च हाण, उपअिभयंता ( व ुत) यांचा अ पल अज – मा.राजू 
िमसाळ, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 

वषय मांक २७) ी.महेश कावळे, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अ पल अज – मा.आशा 
धायगुडे-शडगे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव...  

वषय मांक २८) ी.अशोक नागो अडसुळे,किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अ पल अज – 
मा.वैशाली काळभोर, मा.ल मण उंडे यांचा ताव...  

वषय मांक २९) ी.पाट ल एकनाथ बंडू, उपअिभयंता ( व तु) यांचा अ पल अज - मा.ल मण 
उंडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  

वषय मांक ३०) ी.िनतीन वासुदेव देखमुख, उपअिभयंता ( व ुत) यांचा अ पल अज – 
मा.अनुराधा गोफणे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  

वषय मांक ३१) ी.अकबर सुलतान शेख, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अ पल अज – 
मा.अनुराधा गोफणे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  

वषय मांक ३२) ीमती दमयंती पंड त पवार- किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अ पल अज – 
मा.ल मण उंडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  

----------- 
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दनांक २३/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३) चा सभावृ ांत 

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

ठराव मांक – ८९२      वषय मांक – १ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१७५९/२०१७ द.२२/८/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  

मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .15/2015-16 कर ता उ ान वभागाचे अ, ब, व फ 
े य कायालयांतगत येणा-या उ ानां या कामकाजासाठ  श कटर खरेद  करणेकामी मे.एकदंत 

ई युपमट ा.िल. कोटेशन नोट स र. .1,80,000/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) अंदाजपञ कय 

दरापे ा (0.84% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/2/का व/1756/2017 

द.22/08/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. तसेच 
महानगरपािलके या सव े य कायालयांकड ल कामासाठ  येक  २ श कटर खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८९३      वषय मांक – २ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक . मुलेप/६/का व/१३९/२०१७ द.२२/८/२०१७ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०७/०८/२०१७ ते द.१३/०८/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१३९/२०१७ द.२२.०८.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८९४      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय,आरो य 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /आ१५/का व/८०७/२०१७ द.२४/८/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेने माग वले या िन वदा नोट स .२/२०१७-२०१८ क े ीय 
कायालय (आरो य वभाग) क भागंतगत औ णक धुर करणासाठ  तीन चाक  र ा टे पो 
( डझेलवर चालणारे) भाडयाने घेणेबाबत ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था या सं थेची 
िन वदा रकमे या -१७% हणजेच र. .३,७७,६५०/-या कमी दराने आलेली आहे. सदर सं थेस 
दर कमी क न देणेबाबत प  दले असता द.२८/०६/२०१७ रोजीचे प ा वये ित दन ित  
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र ा टे पो दर र. .-१८% हणजेच र. .३,७३,१००/- कमी या दराने आलेली िन वदा सवात 
कमी दरांची अस याने वकारणेबाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.०५/०८/२०१७ रोजीचे 

तावा वये मा यता देणेत आली आहे यानुसार ी.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था 
या सं थेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९५     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०६/०९/२०१७    वभाग–म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 
सूचक – मा.िनमला कुटे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/४६३/२०१७ द.२४/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. थायी सिमती ठराव मांक ७५४०, दनांक ०५/०८/२०१४ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी चाल वणे व िनगा देखभाल करणेकामी 
मे.अजुन आधार वयंरोजगार सं था मया दत यांचेकडून ई-िन वदा नोट स नुसार ा  झाले या 
दरा नुसार ितमहा र. .५२,२५०/-अिधक डझेल खच देणेकामी  करारनामा क न आदेशा या 
तारखे पासून तीन वष काम दे यास व येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी चाल वणे व िनगा देखभाल राखणेचे 
कामकाज न वन ई-िन वदेची कायवाह  पूण होईपयत झाले या करारना यास अिधन राहून 
मे.अजुन  आधार वयंरोजगार सेवा सह. सं था  मया., यांचेकडून काम क न घेणेकामी अंदाजे 
तीन म हने  कंवा न वन ई-िन वदेची कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणेकामी य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९६     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०६/०९/२०१७    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.वै क य अिध क यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३४६/२०१७ द.२३/०८/२०१७ 

 मा.वै क य अिध क यांनी िशफारस केले माणे –  

यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो कंपनीचे  
डायिलसीस मशीन िसर यल .६९९९ व ७५८९ चे AMC करणेकामी संबंिधत कंपनी Baxter 
India Pvt.Ltd, Chennai यांनी सादर केलेले एकूण र. .६३,२५०/- च ेदरप क वकृत करणेत 
आले असुन याकामी यांचे समवेत करारनामा क न AMC चा आदेश एकूण र. .६४,९००/- 
(GST लागु झा यानंतर करात वाढ झा यामुळॆ)  िनगत करणेत आलेला अस याने डायिलसीस 
वभागातील ग ो कंपनीचे  डायिलसीस मशीन िसर यल .६९९९ व ७५८९ चे AMC संबंिधत 
कंपनी Baxter India Pvt.Ltd, Chennai यांचेकडून करणे व सदर AMC करणेकामी चा खच  
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एकूण र. .६४,९००/- चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९७      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – क े य कायालय, व ुत 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क े/ व/जा/९५२/२०१७ द.२२/८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

क े य कायालय व ुत वभाग अंतगत बकर  ईद िनिम  खर काश यव था 
करणेबाबतचे काम तातड ने थेट प दतीने मे. मुत  मंडप पकस & इले क स, िनगड  पुणे 
४४ यांचेकडून क े य कायालयाकड ल िन वदा .२/५१-१६/१७ चे पुव वकृत दराने (०.९% 
कमी) क न घेणेस व सदर कामाचा खच र. .३,५०,५००/- (अ र  र. . तीन लाख प नास 
हजार पाचशे फ ) करारनामा न करता अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९८      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/५१७/२०१७ द.२८/८/२०१७ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महापािलकेतील ये  नाग रक संघासाठ  भेटव तू (लोखंड  कपाट) सा ह य 
मा हती व जनसंपक वभागाकड ल मागणीनुसार खरेद  करणेकामी ई िन.सु. .03/2017-18 अ वये 
िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  लघु म िन वदाकार मे वराज 

फिनचर अँड इले टॉिन स मॉल, भोसर  यांचे लोखंड  कपाटासाठ  ा  लघु म दर ती नग र. . 
9,600/- माणे 103 नग लोखंड  कपाटासाठ  एकुण र. .9,88,800/- (अ र  र. .नऊ लाख 
अठयाऐंशी हजार आठशे फ ) इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असुन लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर वह त नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ८९९      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१५७/२०१७ द.२८/७/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/१८ २०१६-१७ चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/१८ फुगेवाड  मधील मनपा तालमीजवळ पावसाळ  गटर  
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करणेकामी मे. सुमीत क श स यांना र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) या 
र कमेची िन वदा मंजुर(-) १३.५५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९००      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१५९/२०१७ द.२८/७/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/५२ २०१६-१७ चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/५२ दापोड  गणेशनगर भागात पावसाळ  गटर 

करणेकामी मे.सुमीत क श स यांना र. .६,००,०००/-(अ र  र. .सहा लाख फ ) या 
र कमेची िन वदा मंजुर(-) १५.५५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा 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 रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९०१      वषय मांक – १० 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१९७/२०१७ द.२४/८/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .२/१ २०१७-१८ क े य व ुत 
वभागाकडे िन वदा नो टस .२/१ अ वये क े य कायालयांतगत गणेश वसजन घाटावर 
वनी ेपन काश सीसीट ह  यं णा बस वणेकामी मे. मृती मंडप ईले. पीकस 

िन.र. .६,९६,५५५/- (अ र  र. .सहा लाख शहा नव हजार पाचशे पंचाव न फ ) पे ा(-) 
०.८०% कमी दराने ठेकेदाराबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९०२      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१८९/२०१७ द.१९/८/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/१२ २०१६-१७ चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/१२ भाग .५८ सांगवी येथे एफ.आर.पी.वाचनालय 

मुता-या, बस टाँप लोखंड  बेचस बस वणेकामी मे.जयराम क . िन.र. .५,६०,१५६/-(अ र  
र. .पाच लाख साठ हजार एकशे छप न फ ) पे ा (-)२३.५०% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 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 रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९०३      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१५४/२०१७ द.२७/७/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/११ २०१६-१७ चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/११ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३८ म ये 

सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे सुमीत क . िन.र. .६,२९,४८०/- (अ र  र. .सहा लाख 
एकोणतीस हजार चारशे ऐंशी फ ) पे ा (-)११.५५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट 
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९०४      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/८५४/२०१७ द.२९/०८/२०१७  

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९०५     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०६/०९/२०१७    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/५१५/२०१७ द.२९/८/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/१०/२०१६-१७ भाग .१९ म ये 
ठक ठकाणी व छतागृह बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.P.A.SHIROLE 
ENGINEERS & CONTRACTORS िन.र. .११,४८,४५३/-(अ र  र. .अकरा लाख 
अ ठेचाळ स हजार चारशे ेप न फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,२०,७४५/- 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 केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

िनणय-स मा.सद या अनुराधा गोफणे यां या भाग .५ मधील गवळ नगरम ये उ ानाबाहेर टॉयलेट  
बांधायचे जे काम चालू केले आहे, हे काम लॅबपयत क न नंतर थांबवले आहे. थायी 
सिमतीने या भागाम ये ई-टॉयलेट कर याचे आदेश दले होत.े परंतू चालू असलेले काम 
थांबव याचे आदेश दलेले नाह त. हणून हे काम पूण क न याव.े व ई-टॉयलेट यांचे 
न जक जागेची पाहणी क न बांधणेत यावेत.   

---------- 
ठराव मांक – ९०६      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/४०७/२०१७ द.३१/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाचे संगणक करण करणेत आलेले आहे. 
यासाठ  आव यक असलेली संगणक य यं णा येक वभागात काया वीत करणेत आलेली आहे. 
सन २०१७-१८ कर ता संगणक यं णा देखभाल दु तीकामी िन वदा सुचना मांक ०६/२०१७-२०१८ 
अ वये र. .५४,४१,१६७/- ची िन वदा िस द क न िन वदा दर माग व यात आले आहेत. मे.झुम 
कॉ युटस, पुणे यांचे कडून एक वष मुदतीत २२ अिभयंते िनयु  क न यांचे माफत मनपाचे 
संगणक यं णेचे देखभाल दु तीकामी एकुण र. . ४४,३२,५००/- (अ र  र. .चौवेचाळ स लाख 
ब ीस हजार पाचशे फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९०७      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – वै कय मु य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/१४२०/२०१७ द.३१/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वै कय वभागाकर ता व वध त  वै कय अिधकार , वै कय अिधकार , दंतश य 
िच क सक व पॅरामे डकल कमचार  या पदावर ल उमेदवारांना पुढ ल ६ म ह याचे कालावधीसाठ  
एक त मानधनावर मुदतवाढ िमळणेबाबत तसेच सहा म हनेच ेमुदतवाढ चे कालावधीत भ व यात 
वेळोवेळ  र  होणार  सव पदे दर सोमवार  Walk in Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न 
भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९०८      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०६/०९/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मुंढे  
संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६९३/२०१७ द.३०/०६/२०१७ 

२) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४४ दनांक २८/०८/२०१७ नुसार 
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिशएशन यां या मा यतेने व 
नव गती िम मंडळ,इं दरानगर,िचंचवड,पुणे–४११ ०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जूलै २०१७ या 
काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मिनषा भोईर वरंगुळा 
क , ेमलोक पाक, िचंचवड, पुणे – ४११ ०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१७-१८ 
(पु ष गट, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद माणे 
येणा-या अंदाजे र. .३,८२,९६०/- (अ र  र. .तीन लाख, याऐंशी हजार, नऊशे साठ फ ) चे खचास 
अथवा य  येणा-या खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेस, सदर खचातील थाप य वषयक 
खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. .२०,०००/- हा 
संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल व उव रत र. .३,१२,९६०/- हा 
खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल. तसेच 
ॉफ ज, स मान िच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनस, िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व 

खेळाडू यांक रता चहा व अ पोपहार, इ.िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत मा.अित.आयु  यांची िशफारस 
असली तर  पुणे ज हा कॅरम असोिशएशन यांनी पधची तार ख व पधा मा यता द यानंतर पधा 
आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय-१) डा वभागाचे कायालय मु य शासक य इमारतीत आणावे. थायी सिमती सभेतून  
यायामशाळांबाबत, ओपन जमचे सा ह य पुर वणेबाबत जे ठराव मंजूर झाले आहेत, याची  
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अंमलबजावणी डा वभागाकडून होत नस याचे िनदशनात येते आहे. या ठरावांवर ताबडतोब 
अंमलबजावणी कर यात यावी.  
२) मा.अित.आयु  यांना आदेश आहेत क , थायी सिमतीने मा यता दलेले 
यायामशाळेसंदभातील जतके वषय आहेत, उ ान वभागासंदभातील जे वषय आहेत, या 
सव वषयां या करारना या या फाई स पुढ ल आठ दवसां या आत, पुढ ल थायी सिमती 
सभेपूव  मा.सभापती यां याकडे सादर करा यात. जसा वषय केला असेल तसाच, याच 
नावाने वषय पाठवावेत. आदेशाची अंमलबजावणी न के यास काय िश ा करायची हे 
सभेम येच सांिगतले जाईल.    
३) स मा.नगरसद या उषा मुंढे यांनी सांिगत या माणे, जे.आर.ड .टाटा उ डाणपूलाखाली 
सुशोिभकरणासाठ  जी माती टाकली आहे, पावसामुळे ती माती पस न ितथे िचखल 
झा यामुळे एक व ाथ  गाड व न घस न पडला. यामुळे तो हॉ पीटलम ये असून कोमात 
आहे. मा.मु य उ ान अिध क यांनी या मुला या हॉ पीटलमधील उपचाराचा खच संबंिधत 
सं थेला कर यास सांगावे. आजच या ठकाणाची साईट ह जट करावी. ितथे र यावर 
माती,िचखल पडला असेलतर तो र ता धुवून काढून यावा व मा.सभापती यांना हॉटसअपवर 
याचा फोटो पाठवून ावा.     
४) उ ान वभागाकडून एखादे काम झा यानंतर ितथे माती पडली असेल, थाप य 
वभागाकडून एखादे बांधकाम पाड यानंतर ितथे राडारोडा पडला असेलतर तो उचल याची 
जबाबदार  ह  या- या संबंिधत वभागाचीच अस याने यानुसार व रत कायवाह  करावी.   

---------- 
ठराव मांक – ९०९      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०६/०९/२०१७       
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- १) मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव  

२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४६ दनांक २८/०८/२०१७  
नुसार  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पुनावळे भाग .२५ मधील यायामशाळा गु देव 

िम मंडळाला ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१०      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०६/०९/२०१७       
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ:- १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव  
 २) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ४७ दनांक २८/०८/२०१७  

नुसार   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.ध ड बा गणपत फुगे, वरंगुळा क , भाग .०७ 

मधील मनपाची दघी रोड यायामशाळा पठारे लांडगे तािलम यायाम मंडळ यांना ११ म हने कराराने  
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दरमहा र. .२०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सवेाशु क त वावर चाल व यास देणेची मागणी 
असलीतर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.ध ड बा गणपत फुगे, वरंगुळा क , भाग .०७ 
मधील मनपाची दघी रोड यायामशाळा पठारे लांडगे तािलम यायाम मंडळ यां याऐवजी स ा  
पोटस ्  फाऊंडेशन, कासारवाड  यांना ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- (अ र  र. .दोन हजार 

फ ) सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 
ठराव मांक – ९११      वषय मांक – २० 
दनांक – ०६/०९/२०१७       
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ:- मा.उ म कदळे,मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग .१३ मधील खालील यायामशाळा सेवाशु क 
र. .२,०००/- ती म हना आका न ११ म हने कालावधीसाठ  चाल वणेसाठ  दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.  
अ. . यायामशाळेचे नाव सं था/मंडळे 
१ कै. बंदुमाधव ठाकरे पु ष यायामशाळा ांितवीर िम  मंडळ, यमुनानगर 
२ मधुकर पवळे यायामशाळा (राजनगर) ओम साईराम ित ाण, यमुनानगर 
३ िमनाताई ठाकरे म हला यायामशाळा कुल वािमनी महासंघ, यमुनानगर 
४ कै.मधुकर पवळे यायामशाळा अ णाभाऊ साठे सकुंल हनुमान जम, मोरे व ती 

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

ठराव मांक – ९१२      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०६/०९/२०१७       
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 मनपाचे संत िशरोमणी सावतामाळ  उ ान जाधववाड  उ ान देखभाल व संर णाचे 
कामकाजात थािनक लोकांचा सहभाग असावा या हेतूने थािनक असलेली सं था मे. स न 
वयंरोजगार सेवा सह.सं था यांना उ ान वभागा या चिलत दरानुसार २ वष कालावधीसाठ  देणेस 

व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९१३      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०६/०९/२०१७       
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे  
संदभ:- मा.ल मण उंडे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
 मनपाचे आ. .५२० मळेकर उ ान व जाधववाड  गायरान उ ान देखभाल व संर णाचे 
कामकाजात थािनक लोकांचा सहभाग असावा या हेतुने थािनक असलेली सं था मे. स न 
वयंरोजगार सेवा सह.सं था यांना उ ान वभागा या चिलत दरानुसार २ वष कालावधीसाठ  देणेस 

व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ९१४      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे       अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 
 ी.वाघ, फायरमन यांना यां या ॅक ंग या चढाई कर या या यां या कामाची/ डा 
काराची दखल घेवून यांना यां या डा कारात आणखी ा व य उपल ध होणेसाठ  यांचे 

मागणीनुसार अ नशामक वभागाकडून आव यक सा ह य उपल ध क न दे यास तसेच या डा 
कारात ी.वाघ यांनी सुर ेचे सव िनकष पाळून डा कार जोपासतील या अट वर व यां या 
जवीताची हमी यांचेवर राह ल या अट वर यांना साधने/सा ह य उपल ध क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९१५      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 
संदभ:- मा.वैशाली काळभोर, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
वषय - ी.पी.बी.कातोरे, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 

वषय .२४ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .२४ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९१६      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 
संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
वषय - ी.एस.एस.च हाण, त कािलन उपअिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 
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वषय .२५ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .२५ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९१७      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 
संदभ:- मा.राजू िमसाळ, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
वषय - ी.एम.एम.च हाण, उपअिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 

वषय .२६ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .२६ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९१८      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
वषय - ी.महेश कावळे, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 

वषय .२७ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .२७ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९१९      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  
संदभ:- मा.वैशाली काळभोर, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
वषय - ी.अशोक नागो अडसुळे,किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 

वषय .२८ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .२८चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९२०      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.ल मण उंडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  
वषय - ी.पाट ल एकनाथ बंडू, उपअिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 
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वषय .२९ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 

वेळ  वषय .२९चा वचार करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९२१      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  
वषय - ी.िनतीन वासुदेव देखमुख, उपअिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 

वषय .३० कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .३० चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९२२      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  
वषय - ी.अकबर सुलतान शेख, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 

वषय .३१ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .३१ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९२३      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०६/०९/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.ल मण उंडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव...  
वषय- ीमती दमयंती पंड त पवार- किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा द.६/९/२०१७ चा अ पल अज. 

वषय .३२कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .३२ चा वचार करणेत यावा. 

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/६८/२०१७ 

दनांक - १५/०९/२०१७   
 

                                                         
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८  

                                                     

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


