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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१०१३/२०१३ 

दनांक-  २७/०९/२०१३ 
 

ित, 
 मा............................................, 
 सद य, थायी सिमती, 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर -४११ ०१८.  

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  १/१०/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

१/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 

आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 
 

 
नगरसिचव क रता  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ८० 
दनांक - ०१/१०/२०१३            वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनाकं ०१/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक १७/९/२०१३ व २१/९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का मांक - ७८) सभावृ ांत कायम करणे. 
ब) दनांक २४/९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ७९ )  

   सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२०१२-१३ मिधल अ. .१ अ वये, स.नं.१० 
सांगवी येथील संत गोरा कंुभार उ ानाचे नुतनीकरण करणे कामी मे. रगल क शन 
(िन.र. .१५,८६,९१६/- (अ र  र. .पंधरा लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सोळा) पे ा १५.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,१६,३२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये,  
           जलशु द करण क  से.२३ ट पा-३ व ४ म ये काश यव था व व ुत वषयक कामे 

करणेकामी मे.एम.बी.इले क & कंपनी (िन.र. .३२,७७,०२९/- (अ र  र. .ब ीस लाख 
स याह र हजार एकोणतीस) पे ा (सुधार त दर) १२.३५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाचे वापरासाठ  खरेद  करणेत येणारे रोड 

वपर मिशन म.ेबी. ह .जी.इंड या िल., िचंचवड, पुणे-१९. यांचे िन वदेतील भाग-०२ 
कामामधील दर सवात कमी अस याने यांचेकडून एक तपणे करारनामा क न घेऊन 
सदर मिशन चालनाक रता ित दन ित िश ट र. .९,२२५/- (र. .नऊ हजार दोनशे 
पंचवीस) अिधक वेळोवेळ    होणा-या बदलानुसार येणारे सेवाकर या माणे येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .४) औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  कड ल सन २०१२-१३ या सुधा रत अंदाजप कात 
बोनस तथा सानु ह अनुदान ा लेखािशषावर र. .९०,०००/- (र. .न वद हजार) कमी 
घेणेत आली अस याने तरतूद  म ये तफावत दसत असून सुधा रत तरतूद  पे ा 
र. .८४,१८९/- इतका जादा खच झालेला आहे. सदरची तफावत द त करणेकामी थायी ु
आ थापनेवर दनांक २०/३/२०१३ रोजी एकूण र. .२,०६,४८८/- िश लक आहे. सदर 
रकमेतून र. .९०,०००/- फ  सन २०१२-१३ या बोनस तथा सानु ह अनुदान या 
लेखािशषावर तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५) महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.८.०७.२०१३ ते १४.०७.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/७०/२०१३ द.१२.८.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .६) महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१५.०७.२०१३ ते २१.०७.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/७१/२०१३ द.१२.८.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .७) महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२२.०७.२०१३ ते २८.०७.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/७२/२०१३ द.१२.८.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा डा वभागाकड ल त ा मांक १ मधील २ सं था अनुदान अदा करणेस पा  
झा या हो या. तसेच लेखापाल यांनी तावात नमूद १ ते १४ साव. सं थांनी आव यक 
कागदप ांची पुतता केलेली नाह  असे कळ वले अस याने अपा  ठरले या आहेत यानुसार 
सन २०१२-२०१३ या आिथक वषात न दणीकृत साव सं था / मंडळे यांना अनुदान अदा 
करणेकामी खालील नमुद त ा .१ मधील- 

  
 

 
 
 
 

या अ. .१ ते २ साव. सं था मंडळांना यांचे नांवापुढे नमदू केले माणे सन २०१२-१३ या 
आिथक वषात मा. आयु  यां या द.२३/०१/२०१३ व ३०/०३/२०१२ मंजूर तावा वये 
अनुदान अदा करणेस मा यता द याने यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

अ. . साव.सं था/मंडळांचे नांव अनुदान र. . 
१ साई सं कार सं था, आकुड  १,८९,२५२/- 
२ सुक या मेड कल फाऊंडेशन, राजनगर, से.न.ं२२,  िनगड  

ओटा क म, िनगड , पुणे-४४. 
७,२४७/- 
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वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वै क य वभागांतगत रहाटणी येथे दवाखाना 
( ाथिमकआरो यक ) कायरत असून तेथील ण सं या महानगरपािलके या इतर 
दवाखा यां या तुलनेत खूपच कमी आहे तसेच सदर प रसरातील णसेवेसाठ  
पंपळेसौदागर दवाखाना व जजामाता णालय हे रहाटणी दवाखा या या जागेपासून 
जवळ अस याने रहाटणी दवाखाना बंद क न महानगरपािलके या ह म ये न याने 
समा व  झाले या पुनावळे येथे नवीन दवाखाना सु  करणेबाबत तसेच रहाटणी येथे 
स या कायरत असलेले वै क य अिधकार  व इतर कमचार  यांना बदली ारे पुनावळे 
दवाखा या म ये नेमणूक करणेस मा.आयु  यांनी सूचीत केलेले आहे. पुनावळे 
दवाखा यासाठ  पुनावळे येथील महानगरपािलका शाळेतील चार खो या वै क य 
वभागा या ता यात िमळाले या आहेत. तसेच तेथील थाप य वषयक कामे थाप य 
वभागाकडून पूण करणेत आलेली आहे. यानुसार पुनावळे दवाखाना लवकर  सु  करणे 
श य होईल. तर  रहाटणी दवाखाना बंद क न पुनावळे येथे न याने दवाखाना सु  करणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) मनपा या व ुत वभागांतगत शु  अशु  जलउपसा क  से.२३ वभागाकड ल भांडवली 

कामे लेखािशषकांतगत न वन कामा या पुण वासाठ  अंतगत तावात नमुद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .२४,००,०००/-) 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .११) मनपा या व ुत ड भाग काय े ातील चालु पुण तथापी मनपा अंदाजप क सन १३-१४ 

मधे समा व  असले या लेखािशषािनहाय कामांसाठ  वभागातंगत तावात नमुद के या 
माणे तरतुद र. .९३ ल  वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल  िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
सन २०१३-१४ कर ता मनपाचे भुगयो अंतगत पंपळे स दागर व काळेवाड  येथील पंप 
हाऊसचे वा षक चालन देखभाल द ती करणेकामी मेु . लोमकॅ इं जिनअर ंग कॉप रेशन 
(िन.र. .२८,४३,१८४/- पे ा ०.१० % कमी) या दराने ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१३) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे ऑग ट २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल 
अवलोकन करणे. 
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वषय .१५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१९.८.२०१३ ते द.२५.८.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/८३/२०१३ द.१९.९.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२६.८.२०१३ ते द.१.९.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/८४/२०१३ द.१९.९.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय .१७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२.९.२०१३ ते द.८.९.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यानंी 
. मुलेप/१/का व/८५/२०१३ द.१९.९.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय .१८) करसंकलन वभागासाठ  िमळकत फेरस ह ण 2013 कामकाजासाठ  मा हती पु तका 
छपाई  मे. आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेकडुन ती पु तका 22.50/- माणे र. . 
6750/- व मे भारती एंटर ायजेस यांचेकडुन कोटेशन नोट स स.ु . 11/2013-14  नुसार 
टेशनर  सा ह य खरेद कामी र. . 32,415/- असा एकुण र. .39,165/- खचास मा यता 

देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१९) सहा.आयु  परवाना यांचेकड ल द.13/09/2013 चे प ा वये ा  ई मेल ारे मे.मेड या 

आयड या, पुणे यांचेकडुन मनपाने सु  केले या सारथी हे पलाईनचे शहरातील नाग रकांना 
महानगरपािलके या कामकाजाबददल अिधक मा हती दे यासाठ  व मागदशन कर यासाठ  
सु  करावयाचे हे पलाईनचे ले स 70 नग ती नग र. .6720/- या माणे मे. मेड या 
आयड या, पुणे यांचेकडुन छपाईकामी आले या एकुण खच र. .4,70,400/- व यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) मनपाचे उ ान वभागाकड ल वेश ित कटे मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचेकडुन छपाई 

क न घेणेस व याकामी येणारा एकुण खच र. .2,35,200/- तसेच यापुव ची मनपाचे 
दगादेवी उ ानाचे वेश ित कटे छपाई रु . . 1,17,600/- असे एकुण र. .3,52,800/- चे 
खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२१) मनपा इमारतीची साफसफाई व व छता करणे कामाची िन वदा या चालु असून 

या पूण होणेस काह  कालावधी लागणार आहे यामुळे आरो या या व व छते या 
ीने इमारतीची दन दन साफसफाई व व छता ठेवणे आव यक अस याने दनांक 

३०/६/२०१३ चे तावा वये ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता दली आहे 
यानूसार मे बी. ह .जी.इं डया िलिमटेड यांना पुव या मा य दरानूसार ित म हना 

र. .४,६८,३९६/- या माणे दनांक १/७/२०१३ ते ३०/९/२०१३ पयत ३ म हने 
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कालावधासाठ  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या आरो य मु य कायालयाकड ल  िन.नो. .१/२०१३-१४ अ वये, मनपा  
           इमारतीमधील सव कायालये, जकात वभागाचे फुगेवाड  कोठार, काशीबा िशंदे सभागृह, 

पंपर  कोठार, डांगे सां कृितक हॉल, थेरगांव कोठार, भैरवनाथ मं दर, पंपर गांव कोठार, 
क भाग कायालय कोठार, अ, ब, क, ड भाग कायालये संत तुकाराम यापार संकुलन, 
हेगडेवार भवन इ याद  ठकाणी पे ट कं ोल करणेकामी मे.ओम पे ट कं ोल स ह सेस 
(िन.र. .६,८५,३९६/- (र. .सहा लाख पं याऐंशी हजार तीनशे शहा नव) पे ा -३१ % 
कमी) लघु म दर र. .४,७२,९२३/२४ या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२३) देह रोड अँ युिनशन डेपोभोवतीची ू २००० याडाची ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास योजनेतील तावांशी वसंगत होत आहे. िचखली, 
तळवडे या गावां यित र  मौजे िनगड , रावेत, कवळे, मामुड  यागावातील काह  
िमळकतींह  रेड झोनम ये येत अस याचे दसून येत आहे. सदर रेड झोनने बािधत होणा-
या े ातील वकास परवानगीचे काम ठ प झालेले आहे. सदर भागात मो या माणात 
ितिनबधक े ात यापूव च बांधकामे झालेली आहेत. या सव बाबी वेळोवेळ  संर ण 
वभागा या िनदशनास आणून दले या आहेत. तथा प संर ण वभागामाफत यासंदभात 
ठोस िनणय घे यात आलेला नाह . रेडझोन संदभात मे. इसेन असोिसए स ( रट पट शन 
मांक ८९८५।२००९) व ीमती सीमा सावळे ( रट पट शन मांक १८०६।२०११) या दोन 

यािचका मा.उ च यायालयात दाखल आहेत. सदर दो ह  यािचकांम ये महापािलकेने 
मा.उ च यायालयात ित ाप  दाखल केलेली असली तर  महापािलकेची बाजू स मपणे 
मांड यासाठ  वतं  यािचका दाखल करणे गरजेचे होते. यामुळे तशी यािचका 
मनपामाफत मा.उ च यायालयात ( रट पट शन मांक १९३५७।२०१३)  दाखल कर यात 
आलेली आहे. तर  यािचका दाखल कर य़ा या तावास व यािचकेसाठ  येणा-या खचास 
मा.महापािलका सभेची काय र मा यता िमळणेसाठ  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) म यवत  सा ह य भांडार वभागाकड ल तातड चे मागणीनुसार पुरवणी केस पेपर 1500 

पॅड छपाई यापुव चे िन वदा कोटेशन नोट स .01/2013-14 अ वये मे. व नील ंटस, 

िचंचवड यांचेकडुन मंजुर दर र. .45/- ती पॅड माणे र. . 67,500/- चे तुत कामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

वषय .२५) लेखा वभागाकडे स या ठेकेदारामाफत ३ संगणक चालक घे यात आले आहेत. याची 
मुदत द. ३/०९/२०१३ रोजी संपलेली आहे. लेखा वभागातील असलेली कमचा-यांची 
सं या, संगणक चालक पदाची आव यकता इ याद  बाबी वचारात घेता लेखा 
वभागाकर ता ३ संगणक चालक कमचा-यांची आव यकता आहे. मे.शुभम उ ोग या 
सं थेकडून दनांक ३/११/१२ चे करारना यातील अट  व शत नुसार व दरमहा 
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र. .७,६६३/- दरानुसार संगणकचालक पुर व यात आलेले आहेत. याच अट /शत  व 
दरानुसार लेखा वभागाक रता सन २०१३-१४ कर ता ३ संगणक चालक १ वष 
कालावधीसाठ  दनांक ५/९/२०१३ पासून नेम यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) मा. डा सिमती सभा दनांक १९/९/२०१३ ठराव .३० नुसार, िन वदा नोट स 
.१/२००७-०८ अ वये जलतरण तलाव पाणीशु द करण, प रसर व छता, देखभाल व 

यां क द ती कामाची ु ५ वषाची मुदत द.१६/०७/२०१३ रोजी संपु ात आ याने न याने 
िन वदा या पुण क न कामाचे आदेश देईपयत तीन म ह याचा कालावधी लागणार 
अस याने ४ या वषा या दराने ५ या वषाचे पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
देणेस मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/६८६/२०१३, द.१२/०८/२०१३ 
अ वये मे.सुिमत पोटस अ ड फटनेस इ वपमटस, िचंचवड, पुणे १९ व मे.वरदाियनी 
एंटर ाईजेस िचंचवड, पुणे १९ यांना तावात नमुद केले या दराने माहे नो हबर २०१३ 
पयत कालावधीकर ता या पुव  केले या करारना यातील अट  व शत नुसार यांचे नावापुढे 
नमुद केले या ११ जलतरण तलावांचा आजुबाजुचा प रसर, डेक ए रया, कायालय पाय-या 
व छता, व छतागृहे, नानगृह इ. रोजचेरोज साफ सफाई व जलतरण तलाव पाणी 

शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व या यां क द ती कामाचे आदेश द यानेु  
याकामी येणा-या खचास मा यता व सदर कामाची ई-िन वदा नोट स .१/२०१३-१४ ची 

कायवाह  करणेस शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२७) मा. डा सिमती सभा दनांक १९/९/२०१३ ठराव .३१ नुसार १) वैदव तीु  यायामशाळा, 

पंपळे गुरव, २) बळवंत िचंचवडे यायामशाळा, िचंचवड व ३) मुंजोबा चौक पंपळे 
सौदागर यायामशाळा या यायामशाळा वगळता तावात नमुद उव रत २८ यायाम 
शाळांना द.०१ ए ल २०१३ ते ३० नो हबर २०१३ अखेर सेवाशु क देऊन म.न.पा. 
यायामशाळा कराराने चाल वणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
वषय .२८) मा. डा सिमती सभा दनांक १९/९/२०१३ ठराव .३२ नुसार, नाग रक व व ाथ  

खेळाडू यांचे सोयीचे ीने जा तीत जा त सराव करता यावा हणून म.न.पा.चे लॉन 
टेिनस कोट, वॅश कोट व बॅडिमंटन हॉल या डा सु वधांची १ ऑ ट बर २०१३ पासून 
सा ा.सु ट  र ववार ऐवजी शु वार अशी करणेस व तशी द ती ऑनलाईन बुक ंग ु
सेवेम ये क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२९) मा. डा सिमती सभा दनांक १९/९/२०१३ ठराव .३३ नुसार, मनपा ३१ वा वधापन दन 

२०१३ अनुषंगाने स मा.सद य, अिधकार  व कमचार  यांना चहा अ पोपहार, ब से 
खरेद , पंच मानधन, कॅ स (टोपी) खरेद , डा सा ह य खरेद  व पधम ये वजयी 
झाले या स मा.सद य, अिधकार  व कमचार  याकर ता ॉफ ज, ब से खरेद , ट  शट, 
म हलांसाठ  वेट शट खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर छपाई तसेच केट पध या 
दवशी उप थत अिधकार , पदािधकार  व नगरसद य, प कार व कमचार  यांना ावयाचे 
भोजन इ याद कामी अंदाजे एकूण र. .३,२५,०००/- अथवा य  येणा-या खचास 
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मा यता व सदरचा खच डा िनधी, वा षक पधा डा कला या लेखािशषातून करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३०) मा. डा सिमती सभा दनांक १९/९/२०१३ ठराव .३७ नुसार, पंपर  वाघेरे येथील 

कै.कािशबा िशंदे बॅडिमंटन हॉल राजेशाह  िम  मंडळास र. .२,०००/- त वावर 
िनयमानुसार चाल व यास दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३१) मा. डा सिमती सभा दनांक १९/९/२०१३ ठराव .४४ नुसार, कोमल देशमुख हची 

रा ीय सायकिलंग िश ण िशबीर, नवी द ली द.२४ ऑग  ते १३ स टबर २०१३ 
कर ता िनवड झाली असून अ ताना (कझाक तान) येथे होणा-या ३४ या आिशयाई 
सायकिलंग अ जं य पध या तयार साठ  सायकल व इतर डा सा ह य खरेद  करणेस 
ितला मनपा कडून आिथक सहा य .५०,०००/- मंजूर करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .३२) सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा योजना िनधी, पाणीपुरवठा करकोळ 

द ती वु   थाप य वषयक कामे व पाणीपुरवठा ट पा .१ व २ 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. या कामासाठ  तावात नमुद माणे तरतुद  वग क न घे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट २२६.२०)  

 
वषय .३३) वायसीएमएच मधील तावासोबतचे प  अ म ये नमुद केले या पदांसाठ  दश वले 

माणे िनयु  केलेले मानधनावर ल कमचार/अिधकार  केलेली वशेष बाब हणून द. 
08/10/2013 पासून पुढे 1 म हना कालावधीसाठ  मुदवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने भगवान महावीर जयंती िनिम  शहरातील  

            नाग रकांसाठ  मंगळवार द. २३ ए ल २०१३ रोजी अंकुशराव लांडगे नाटयगृह, भोसर  
येथे "भजन सं या भ  संगीत" आक ा व व वध काय मांचे आयोजन कर यात आलेले 
होते. सदर काय मांसाठ  ी. दप गेमावत यांचे आक ा काय मांचे मानधन, अंकुशराव 
लांडगे नाटयगृहाचे भाडे तसेच चहापान यव था इ.साठ  एकुण र. . ७१,११०/- खच 
झाला असून यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३५) भोसर  वभागातील नवीन गावात पाणीपुरवठा सुरळ त करणेसाठ  सदर जलवा हनी  

           काया वत करणे आव यक आहे. यासाठ  स या मनपाकड ल मे.एस.बी.खकाळ यांचे 
वीकृत िन वदा दराने काम केलेस कामाचा खच व वेळेची बचत होणार आहे. 

मे.एस.बी.खकाळ यांचे िन वदेमधील दर सन २००८-२००९ चे दर सुचीनुसार असून िन वदा 
दर ११.२५ ट के कमी असा आहे. वर ल वषयां कत कामास महानगरपािलका सभा ठराव 
.३४३ द.१९/०८/२०१३ अ वये शासक य मा यता िमळालेली आहे. पंपर  िचंचवड 

नवनगर वकास ािधकरणाने या कामासाठ  येणा-या या खचाची र. . ९२,४७,७००/- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे जमा केली आहे. य  खचात काह  वाढ अथवा घट 
झा यास यानुसार पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण व पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलकेने खचाचे समायोजन करावयाचे आहे. काम तातड ने पुण करणे आव यक 
असलेने मे.एस.बी.खकाळ यांचे पुव  वकृत केले या से. .२३ पासून गवळ माथा संप 
पयत मु य गु वनिलका टाकणे व से. .१० येथे ३ द.िल.िल. मतेचे संप बांधणे 
कामाअंतगत वर ल वषयां कत काम करणेस व यासाठ  येणा-या र कम पये 
९२,७४,७००/- चे वाढ व खचास व मे.एस.बी.खकाळ यांचेशी करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३६) मा. ी.एम.एन.राव डायरे टर ई-ग हन स, सी जी जी है ाबाद यां या अबन ई- ग हन स 

कायशाळेस उप थतीसाठ  वमान वास खच र. .९,१७२/- (अ र  र. .नऊ हजार एकशे 
बहा र फ )  झालेला असून सदरचा खच  संगणक अिधकार  यांनी अदा केलेला 
अस याने सदरचा खच संगणक अिधकार  यांना अदा करणेस व खच ई-ग हन स या 
लेखािशषाव न खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३७) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक २५/०९/२०१३ ठराव .११ नुसार, प  

अ नुसार पा  लाभाथ स आई व मुलगी यांचे संयु  नावे रा ीयकृत बँकेम ये मुदत ठेव 
पावती व पात प ह या मुलीवर श या करणा-या ३ लाभाथ ना येक  
र. .२५,०००/- माणे र. .७५०००/- (अ र  र. .पं याह र हजार फ ) व दोन 
मुलींवर श या करणा-यांस  ३८ लाभाथ स येक  र. .१०,०००/- माणे 
र. .३,८०,०००/- (अ र  र. .तीन लाख ऐंशी हजार फ ) असे एकुण र. .४,५५,००० 
(अ र  र. .चार लाख पं चाव न हजार फ )  खच अपे त आहे. सदर र कम अदा 
करणेस तसेच १ मुलीवर अथवा दोन मुलीवर श या केले या दां प यास अथसहा य 
देणेची योजना आहे या योजनेम ये या लाभाथ चे अज अपा  झाले आहेत अशा 
लाभाथ नी कागदप ांची पुतता के यानंतर यांना देखील या योजनेचा लाभ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३८) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक २५/०९/२०१३ ठराव .१२ नुसार, 

यशदातील पयावरण व वकास क ामाफत कािमक व िश ण वभाग, भारत सरकार 
यांचा पयावरण िनयोजन व शासन मा णकरण काय म ( Environment Planning and 
Administration Certificate Course  ( Department of Personnel and  Training Government 
of India)  िश ण काय म द.२१ ते २३ ऑग ट २०१३ दर यान आयो जत कर यात 
आला.  या िश णाकर ता यशदा यांनी यांचेकड ल द.१७/८/२०१३ चे प ा वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेतील २२ म हला बचतगट सम वयकांचे नामिनदशन कर यात 
यावे असे प ा ारे कळ वले होते.  द.२०/८/२०१३ या मा य तावानुसार मा.अित र  
आयु  यांनी यशदाकड ल संदभ य प ावर २२-२४ लाभाथ  िश णासाठ  जातील तेवढेच 
पैसे पाठवावेत असे शेरांकन नमुद केले आहे.  सदर िश ण कािमक व िश ण वभाग, 
भारत सरकार यांचेतफ पुर कृत अस यामुळे या िश ण काय माक रता नामिनदिशत 
अिधका-यांना ित दन ित िश णाकर ता र. .२००/- इतक  र कम ( तीन दवसाक रता 
र. . ६००/- ित िश णाथ ) यशदाकडे जमा करणे आव यक अस याने सदर २४ 
िश णाथ चे एक ीत र. . १४,४००/- (अ र  र. . चौदा हजार चारशे फ  ) एवढ  
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र कम अदा करणे आव यक आहे.  सदर र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .३९) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक २५/०९/२०१३ ठराव .१३ नुसार, 

पवनाथड  ज ा २/१/२०१४ ते ५/१/१४ या कालावधीत एच.ए.मैदान पंपर  येथे 
आयो जत करणेबाबत व सदर ज े या आयोजनाकामी र. . ४० लाखपयत खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४०) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक २५/०९/२०१३ ठराव .१४ नुसार,  पंपर  

िचंचवड महापािलका ह तील म हलांना व बचतगटातील म हलांना ४ भागात दवाळ पुव  
आठवडा बाजाराचे आयोजनाकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

 
     नगरसिचव क रता 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१०१३/२०१३ 

दनांक- २७/०९/२०१३ 
 

टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव 

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


