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

कायप का मांक – २६ 
(सभावृ ांत) 

दनांक–१३/०९/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक १३/०९/२०१७ 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.कुटे िनमला संजय 
८) मा.कोमल दपक मेवानी 
९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.राजू िमसाळ 
१३) मा.अिमत राज  गावडे 
१४) 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.ठाकूर-उपसंचालकनगररचना,मा.लांडे-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल,मा.तुपे, 
मा.दुधेकर,मा.पठाण–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, 
मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.राऊत,मा.बहुरे,मा.दांगट-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.जुंधारे,मा.गलबले, 
मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.पाट ल, मा.घुबे-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-
पशुवै क य अिधकार  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 मांक २१) सहा.आयु  (भुिम आ ण जंदगी वभाग) यांचेसाठ  नवीन वाहन खरेद  

करणेबाबत... 
वषय मांक २२) बािसलोना- पेन येथील मा.महापौर यां या दौ-या या खचास मा यता 

देणेबाबत – मा.उ म कदळे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 
वषय मांक २३) . .१८ म ये बहुउ ेिशय पोट कॉ पले स बांधणे या कामास क प 

स लागार नेमणेबाबत–मा.माधुर  कुलकण , मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
वषय मांक २४) . .१० म ये सां कृितक क  करणेकामी वा तु वशारद व स लागार 

नेमणेबाबत – मा.वैशाली काळभोर, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
वषय मांक २५) जुनी सांगवी येथील म ं  ध ड बा ढोरे यापार  संकुलमधील गाळे भाडेने 

देणेबाबत – मा.उषा मुंढे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 
वषय मांक २६) ठ. .८९१ म ये मजकुर दु ती करणेबाबत - मा.अिमत गावडे, मा.कैलास 

बारणे यांचा ताव...  
वषय मांक २७) ठ. .८७९ म ये मजकुर दु ती करणेबाबत - मा.ल मण उंडे, मा.िनमला कुटे 

यांचा ताव... 
वषय मांक २८) उ ान वभागाचे अ,ब व फ े य कायालयांतगत येणा-या उ ानां या 

कामकाजासाठ  लॉन मोअर खरेद  करणेबाबत... 
वषय मांक २९) ठ. .६८१ म ये मजकुर दु ती करणेबाबत – मा.अनुराधा गोफणे, मा.िनमला 

कुटे यांचा ताव... 
वषय मांक ३०) बोपखेल येथे मनपा या आर त जागेत उ ान वकसीत करणे या कामासाठ  

वा तु वशारद नेमणेबाबत-मा.ल मण उंडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक ३१) दघी येथील कामासाठ  वा तु वशारद नेमणेबाबत-मा.ल मण उंडे, मा.कंुदन 

गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक ३२) पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाई उ ाना या वकास कामासाठ  क प 

यव थापन स लागार नेमणेबाबत-मा.उषा मुंढे,मा.माधुर  कुलकण  यांचा 
ताव... 

वषय मांक ३३) कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह साफसफाई थेट प तीने करणेबाबत-मा.कंुदन 
गायकवाड, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 

वषय मांक ३४) मा. थायी सिमती सभा द.१९/९/२०१७ रोजी आयो जत करणेबाबत-मा.कैलास 
बारणे, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 

वषय मांक ३५) ी.ए.एच.जागडे,िल पक (नगरसिचव वभाग) यांचा अपील अज – मा.अिमत 
गावडे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक ३६) ी. ह .ट .अवसरे, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अपील अज – मा.राजू 
िमसाळ, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
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वषय मांक ३७) ी.वासुदेव महादेव मांडरे, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अपील अज – 

मा.कैलास बारणे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 
वषय मांक ३८) ी.कैलास गेणुभाऊ थोरात, काय.अिभयंता ( व ुत) यांचा अपील अज – 

मा.उषा मुंढे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
वषय मांक ३९) ी. दलीप ीरंग धुमाळ, उप अिभयंता ( व ुत) यांचा अपील अज – 

मा.िनमला कुटे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव...  
वषय मांक ४०) नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व या जाणा-या व वध 

क याणकार  योजनांना मुदतवाढ देणेबाबत-मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उ म 
कदळे यांचा ताव...  

----------- 
दनांक ३०/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २४) चा सभावृ ांत 

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

ठराव मांक – ९२४     वषय मांक – १ 
दनांक – १३/०९/२०१७    वभाग–म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे   अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं५/का व/४८०/२०१७ द.०१/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील योगशाळा व र पेढ कर ता 
तसेच इतर णालयाकर ता/दवाखा याकर ता आव यक लागणार  लॅब केमीक स/् कटस/् 
ड पोिसब स ्  सा ह य मे.माहे वर  से स काप रेशन यांचेकडून उ पा दत कंपनी या चिलत ाईस 
िल टनुसार ३.२५% सुट घेऊन खरेद कामी सन २०१७-२०१८ या व य वषाम ये योगशाळा केमीकल 
व सा ह य खरेद  या लेखािशषावर णालय व दवाखाने आ ण र पेढ  यांना केमीकल उपल ध क न 
देणे ह  बाब तातड क अस याने झाले या र.र.९९,२५,७५९/- चे खचास मा. थायी सिमतीची काय र 
मा यता देवून तसेच सन २०१७-२०१८ या व य वषाम ये योगशाळा केमीकल व सा ह य खरेद  या 
लेखािशषावर झालेला खच ई-िन वदा र. .४ कोट  मधून वजा जाता उवर त र. .३,००,७४,२४१/- चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२५      वषय मांक – २ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/३२२/२०१७ द.०१/०८/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -   

ब क व इ े य कायालयांतगत ायमर  व सेकंडर  वे ट कले शन तसेच अ, ड व फ 
े य कायालयांतगत सेकंडर  वे ट कले शन कामासाठ  िन वदा नोट स ं .०६/२०१७-१८ व ०७/२०१७-

१८ िस द करणेबाबतची कायवाह  सु  असून,िन वदा कायवाह  पुण होणेस अंदाजे ०४ म हने 
कालावधी लागणार आहे. तसेच अ ेञीय कायालयातील भाग .१४ व १७ म ये ३ टपर वाहने व  
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भाग .१८ व १९ म ये २ कॉ पँ टर वाहने घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे ( ायमर  
व सेकंडर ) कामकाज मे.बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांचेमाफत करणेत येत 
आहे. व यांना ित मे. टन र. .९११/- माणे बल अदायगी करावी लागणार आहे, यास मा यता 
व यामुळे वर नमूद केले या कामासाठ  मे. बी. ह . जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. 
यांना ०४ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत (िन.नो. .५/२०११-१२ चे दराने) मुदतवाढ 
देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .४,०३,०१,५५६/-(अ र  र. .चार कोट  तीन लाख एक हजार 
पाचशे छ पन फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  तुत कामांस द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२६      वषय मांक – ३ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१४१/२०१७ द.०४/०९/२०१७  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१४/०८/२०१७ ते द.२०/०८/२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१४१/२०१७ द.०४.०९.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय – मा.मु यलेखापाल यांनी अजून आ े पत रकमा कती आहेत, वभागांकडून कती रेकॉड येणे  

 बाक  आहे. इ. बाबतचा तपशील मा. थायी सिमतीस सादर करावा.  
---------- 

ठराव मांक – ९२७      वषय मांक – ४ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/३२४/२०१७ द.०१/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ‘ड’ े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहतूक करणे या कामासाठ  कामगार 
पुर वणेकामी मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यां या कामाची मुदत 
द.३१/०७/२०१७ अखेर संपु ात आली आहे. स या सं थेमाफत ५६ वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व 
९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे. याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत 
आली आहे. यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. सा व ी म हला वंयरोजगार 
सेवा सह. सं था मया. यांची ठेकेदार हणून दनांक ०१/०८/२०१७ ते दनांक ३०/११/२०१७ अखेर 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत (िन वदा नोट स .५/२०१४-१५) मुदतवाढ देणेस व 
याकामी होणा-या अंदाजे र. .७३,१०,०७२/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेची मा.आयु   
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यांची मागणी असली तर  तुत कामांस द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ९२८      वषय मांक – ५ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/३२३/२०१७ द.०१/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ‘अ’ े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहतूक करणे या कामासाठ  उपल ध 
वाहनांवर कामगार पुर वणेकामी मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यां या 
कामाची मुदत द.३१/०७/२०१७ अखेर संपु ात आलेली आहे. याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  
असून, यास अंदाजे ०४ म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा 
सह. सं था मया. पंपर  यांची ठेकेदार हणून दनांक ०१/०८/२०१७ ते दनांक ३०/११/२०१७ अखेर 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत (िन.नो. .४/२०१४-१५) मुदतवाढ देणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .६६,९८,०४०/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  तुत कामांस द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२९      वषय मांक – ६ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कैलास बारणे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/३२५/२०१७ द.०१/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ‘फ’ े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहतूक करणे या कामासाठ  कामगार 
पुरवणेकामी मे. भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची कामाची मुदत द. 
३१/७/२०१७ अखेर संपु ात आली आहे. या कामाची िन वदा कायवाह  सु  असून, यास काह  
म हने कालावधी लागणार आहे यामुळे मे.भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  
यांची ठेकेदार हणून दनांक ०१/०८/२०१७ ते दनांक ३०/११/२०१७ अखेर अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत (िन.नो. .६/२०१४-१५) मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच 

र. .७९,०२,२३२/- अथवा होणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  तुत कामांस द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९३०      वषय मांक – ७ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/३२६/२०१७ द.०१/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब व क  े ीय कायालयांतगत ०७ वॉडातील म.न.पा. चे 
TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहतूक करणे या 
कामासाठ  कामगार पुर वणेकामी मे. संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था, दापोड  यांची कामाची 
मुदत द.३१/७/२०१७ अखेर संपु ात आली आहे. या कामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  
अस याने, यास अदंाजे ४ म हने कालावधी लागणार आहे यामुळे मे. संत गाडगेबाबा महाराज 
बेरोजगार सं था, दापोड  यांची ठेकेदार हणून दनांक ०१/०८/२०१७ ते दनांक ३०/११/२०१७ अखेर 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत (िन.नो. .४/२०१५-१६) मुदतवाढ देणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे खच र. .५५,५०,७०४/- अथवा होणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.आयु  
यांची मागणी असली तर  तुत कामांस द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

िनणय- १) कायदा वभागाने ऍड.िग रष गोडबोले यांना या केसक रता नेम यात यावे. तसेच सगळे 
पॅरा आज पूण करावेत. 
२) अशा केसेसम ये आ ा ए पअर झा यास ठेकेदार यातून पळवाट काढतात. यामुळे 
महापािलके या केसेस लटकतात. महापािलकेकडून जाग कपणे काम होत नाह , यामुळे हे 
सगळे कार होतात. सव वभागांना सांगणे आहे क , सांिगतलेली कामे वेळेत होत नाह त. 
याबाबत शासनाला स  ताक द आहे.  
३) आठ दवसांत सगळे डॉ युमटस ्  ावेत, असे अिधका-यांना सांिगत यानंतरह  अिधकार  
अ जबात संपक साधत नाह त. अिधका-यांना फोन के यास ते उचलत नाह त. आदेश के यास 
याची अंमलबजावणी सद यांनी करायची का शासनाने करायची, शासन पाठपुरावा करणार 

असेलतर आमची हरकत नाह . परंतू कोणी काम करायचे हे ठरवावे लागेल. सद यां या 
सिम या नेम या जातात पण शासनाकडून सिमती सद यांना यां या ांची उ रे िमळत 
नाह त.   
४) कं ाट  कामगारां या पी.एफ./ई.एस.आय. संदभात सहा.आयु  मा.इंदलकर यांनी एज सी 
नेमून यां याकडून काम क न घे याची जबाबदार  घेतली होती. परंतू एज सीकडून अ ापह  
ते काम पूण झा याचे दसून येत नाह . या दोन भागांनी मा हती पुरवलेली नाह , या 
भागांचे भाग अिधकार , एस.आय. तसेच यात जे कोणी दोषी असतील यां यावर स पे ड 

करायची कारवाई करावी.  
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५) िनयमा माणे मूळ वेतनप क कंवा वेजेस र ज टर हे ठेकेदाराने दर म ह या या 
बीलाबरोबर दले पाह जे. यामुळे याची कॉपी या- या वभागाकडे उपल ध असली पाह जे. 
६) मे.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था, दापोड  या सं थेने एक चलन चार ठकाणी 
वापरले हे कामगार क याण अिधकार  यां या ल ात आले. याच य ने कोटात केस दाखल 
केली आहे. याबाबतीत महापािलकेकडून फयाद दाखल झाली नाह . कोटा या हे िनदशनास 
आणून देणे आव यक होते. शासनाला या करणाचे गांिभय दसून येत नाह . शासनाने हा 
वषय गांिभयाने हाताळणार , स मा.सद यांचे हणणे ऐकणार  अशी य  नेमावी.  
७) या ठेकेदाराने द.२०/६/१७ रोजी कोटात रट पट शन दाखल केले होते. मग आजपयत 
कोटाला मा हती का पुरवली गेली नाह , याची मा हती देणेत यावी.  
८) शासनाने सहा.आयु ,मा.इंदलकर यांना फ  पूणवेळ कामगार क याण वभागाचाच 
पदभार ावा. यांनी आणले या एज सीला थायी सिमतीने वर त मा यता दली होती. 
आज ठराव होऊन ३५ दवस झाले आहेत. यांना १५ दवसांची मुदत दली होती. काम 
मुदतीत झालेले नाह .  
९) इथून पुढे शासनाकडून थायी सिमतीला सहकाय िमळणार नसेलतर थायी सिमती 
देखील शासनाला सहकाय करणार नाह . जी सं था महापािलके या वरोधात कोटात गेली 
आहे, या सं थे वरोधात महापािलकेकडे सबळ पुरावे असतानादेखील काह  कारवाई केली जात 
नाह , काह  मा हती दली जात नाह . यांनी िनयमबा  काम केले असेल या संबंिधतांवर 
शासनाने कारवाई िन त करणे अपे त आहे. थायी सिमतीने आदेश के यानंतरसु ा जर 
याची अंमलबजावणी शासनाकडून होत नसेलतर, थायी सिमतीला देखील सिमतीचे काम 

कर यात इंटरे ट नाह .  
१०) सिमती सद यांकडून गेले एक/द ड म ह यांपासून ईएसआय/पीएफ या वषयावर वारंवार 
बोलले जाते आहे. परंतू यावर अंमलबजावणी झालेली नाह .  
११) मा.कायदा स लागार यांना सांग यात येते क , द.२१ स टबर २०१७ या आतम ये ह  
केस टेक गं ऑन बोड असली पाह जे. या लोकांनी फसवणूक केली ते कोटा या िनदशनास 
आणून दले पाह जे. झ बाडे नावाची य  फेडरेशनची अ य  आहे. फेडरेशन या वतीने 
यांनी कोटात केस दाखल केली आहे. रटन र लायम ये यांचे फेडरेशन र ज टड आहे का 

नाह ,हे फेडरेशन र ज टड नसेलतर बेरोजगार कसे दाखवले आहे, हा मु ा कोटा या िनदशनास 
आणून ावा. या य ने मागील सलग तीन टम िनवडणूक लढवली आहे, यां या 
िनवडणूक चा जमा-खच यांनी िनवडणूक वभागाकडे जमा केला असेलतर तो सु ा जोडून 
ावा. एक य  कती दवस/वष बेरोजगार असू शकते, ती य  वतः या पायावर उभी 

होती का नाह , बेरोजगार ची या या काय, हे सगळे मु े ऍड.िगर ष गोडबोले यां या 
िनदशनास आणून ावेत.  

१२) मा.सहा.आयु ,अ कर साहेब यांना सांगणे आहे क , हे सगळे सं थाचालक,यांचे भाऊ, 
प ी कंवा भावजय हे गे या १०/१५ वषात िनवडणूका लढलेले आहेत, हे सगळे रेकॉड 
कोटापुढे आणावे.    
१३) कं ाट  काम करणा-या या म हला पगार दला नाह  हणून दररोज येऊन यांची यथा 
सांगत असतात. हे कामगार कती वाईट प र थतीत काम करत असतात हे सव भाग 
अिधका-यांना मा हत आहे. यां या अकाऊंटला फ  तीन हजार, अड च हजार पये जमा  
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होतात. यांची अशा प तीने ठेकेदाराकडून पळवणूक चालली असूनह  महापािलका 
यां यासाठ  काह ह  करताना दसत नाह .    

१४) या वभागाचे वभाग मुख या ना याने मा.अित.आयु  यांनी या वषयाचा पाठपुरावा 
करणे, महापािलकेवर कोण खटला दाखल करतोय, कामाला खो बसतोय याचा आढावा 
वेळोवेळ  घेणे अपे त होते. याचा आढावा घेऊन प र थती थायी सिमती या िनदशनास 
आणून देणे अपे त होते.  
१५) थायी सिमतीम ये सव वभाग मुख उप थत असतात. थायी सिमतीम ये या 
वभागा या वषयावर चचा होते,आदेश दले जातात,सूचना के या जातात. संबंिधत 
वभाग मुखांनी ते नोटडाऊन क न पुढ ल २/३ दवसांत या वषयासंदभात बैठक घेऊन 
याचे पुढे काय झाले हे थायी सिमतीला रपोट ग केले पाह जे.  

१६) या- या सं थांनी एकच चलन हे चार वेगवेग या म ह यांम ये भरले आहे, या 
भागांत असे झाले आहे, हे तपास याची जबाबदार  ह  या भाग अिधका-यांची होती. 
यांनी ते तपासले नाह  हणून या भाग अिधका-यांवर िनलंबनाची कारवाई झाली पाह जे.  

१७) या सं थांनी खोटेपणा क न महापािलकेची बदनामी केली आहे हे कोटा या िनदशनास 
आणून दे यासाठ  .कायदा स लागार,मा.पवार साहेब, आपण वतः जातीने हजर राहायचे 
आहे. महापािलका वक लां या फ साठ  लाखो पये खच करते, हणून केस या दवशी िनयु  
केले या व कलांनी कोटात हजर राह ले पाह जे.  
१८) ी.पवार (पी.एफ.एज सी) आपणास सांग यात येते क , उ ा सं याकाळपयत हा वषय 
सॉटआऊट झालेला पाह जे. महापािलकेला आले या नोट सा,ठेकेदाराने दलेली खोट  चलने ह  
सगळ  मा हती ता यात या. ग याने कती लोकांनी पी.एफ/ई.एस.आय. भरला आहे ह  
मा हती दोन दवसांत ावी. सव भाग अिधका-यांनी ी.पवार यांना सहकाय केले नाह तर 
आपण याचे डायरे ट रपोट ग मा.आयु  सो.यां याकडे करावे. उ ा सकाळपयत सव मा हती 
अ यावत असली पाह जे. सग या भाग अिधका-यांकडून ती मा हती या. यावेळ  २/३ 
वषापूव  आपण वकऑडर दली होती, ते हापासून आ ापयत पी.एफ/ई.एस.आय. भरला आहे 
का ते बघावे.  
१९) मा.मु यलेखापाल यांनी या वषया या संपूण येत ल  घालावे. आपण वतः ल  
घालून सव भाग अिधका-यांना,कामगार क याण अिधकार  यांना, या एज सीला बोलवून 
यावे.  

२०) मा.आशादेवी दुरगुडे व मा.चं कांत इंदलकर यांना कोण या वभागाचा पदभार दे यात 
यावा याबाबत शासनाने िनणय यावा. मा.आयु  साहेबांना वनंती असेन क , या य ला 
पदभार देणार आहोत, यास या कामाचा पूण पदभार दे यात यावा. स मा.अित.आयु  यांचा 
या वषयात काह  सहभाग नसेलतर यांना या वषयातून बाजूला क न टाकावे.  
२१) इथून पुढे थायी सिमती या बैठक स बसताना महापािलकेतील कोण कोण अिधकार  
काय काम पाहत आहेत, यां या कायक ा काय आहेत, कोण अिधकार  उ रे देणार आहेत, 
याची याद  शासनाने ावी. जे अिधकार  काय म नाह त, यांना एकापे ा जा त वभागांचा 
कायभार देऊ नये.  

------------  
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ठराव मांक – ९३१      वषय मांक – ८ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./४/का व/४४८/२०१७ द.०४/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/२०१४-१५ 
िस द क न मनपाचे अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या काय े ातील र ते/गटस साफसफाईकामी 

स थतीत कायरत असले या ६५ ( वयंरोजगार/बेरोजगार) सं थाकडून तावा सोबतचे प  अ 

नुसार ९२५ कामगारांचे कामास द.१/८/२०१७ पासून ३ म हने अथवा मे.मुंबई हायकोटाचा आदेश 
झालेनंतर नवीन सं थांना नेमणुक आदेश देईपयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस स ाचा कमान 
वेतन दर र. .१२,३९२.४२ माणे ९२५ कामगारांचे मािसक खच र. .१,१४,६२,९८९/- नुसार ३ म हने 
कालावधीसाठ  र. .३,४३,८८,९६७/-चे अपे त खचास यांचेशी मुदतवाढ कालावधीचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यास तसेच य  येणा-या खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर  तुत कामांस द.०१/०८/२०१७ पासून द.३०/०९/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९३२      वषय मांक – ९ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१९०/२०१७ द.६/९/२०१७ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .19 अ वये दापोड  
येथील न दफनभूमीम ये हायमा ट दवे बस वणेकामी (कासारवाड  उप वभागातील हायमा टचे 
दवे बदलणेकामी) मे. पल मी इले क स, िन.र. .16,21,591/- (अ र  र. .सोळा लाख एकवीस हजार 
पाचशे ए या णो फ ) पे ा 6.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९३३      वषय मांक – १० 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/२१६/२०१७ द.३०/०८/२०१७ 
 २) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव मांक १५ दनांक ०६/०९/२०१७ नुसार  

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवनू -  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बाल 
क याण योजने अंतगत म हलां या वकासासाठ  व स मीकरणासाठ  व वध कार या क याणकार  
योजना राब व यात येतात. याम ये म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.) चाल व याचे (मोटार  
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ाय हंग) (T.R) िश ण देणे ह  योजना तावा सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या 
अट /शत नुसार व तीपातळ वर राब वणेस तसेच या योजनेसाठ  येणा-या य  खचास मा यता 
देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.) चाल व याचे 
(मोटार ाय हंग) (T.R) िश ण देणेबाबत तावासोबत या प  अ मधील अट .०७ म ये 
उ प नाची अट र. .१,००,०००/- ऐवजी र. .२,००,०००/- क न यानुसार य  येणा-या खचास 
मा यता देणेची मागणी असली तर  तुत योजना राब वतांना वधवा व प रत या म हलांसाठ  
उ प नाची मयादा न ठेवता योजनेचा मोफत लाभ दे यास याच माणे र. .१,००,०००/- उ प न 
मयादेपयत अजदार म हलांकडून सहभाग शु क न घे यास आ ण र. .१,००,०००/- पे ा जा त व 
र. .२,००,०००/- पयत उ प न असले या म हलांकडून, मनपाने िनधार त केले या िश ण फ  या 
२५% इतक  र कम सहभाग शु क हणून भ न घेऊन यांना िश ण दे यास मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

िनणय – १) द.१९/०९/२०१७ पयत टडर लोट करावे. म हलांना िश ण देणा-या सं थेचे टडर  
नो हबर म ह यात लोट झाले पाह जे आ ण याचा पाठपुरावा क न थायी सिमतीला   
वेळोवेळ  रपोट ग करावे.  
२) लाभा याचे वय २५ पासून पुढे असे धर यात यावे.  
३) उ प नाची अट-याम ये एक लाख उ प न मयादा असले या म हलांकडून सहभाग 
शु क घेऊ नये आ ण एक लाखापे ा जा त व दोन लाखापयत उ प न असले या 
म हलांकडून २५% सहभाग शु क घेवून आ ण वधवा व प रत या अ या म हलांना 
मोफत िश ण दे यात यावे. 
४) जी एज सी लोए ट रेट देईल, वर नमूद के या माणे या रेट या २५% असे ित 
लाभाथ  शु क घे यात यावे.  
५) म हला स मीकरण कर यासाठ  या म हलांना गा या घे यासाठ  बॅक एंड सबिसड  
ावी. यासाठ  बँक ऑफ बरोडा कंवा भिगनी िनवेद ता को-ऑप. बँक यांची मदत घेता 

येईल. 
६) या म हलांक रता मा ड गेिमंगसारखे ऑबजे ट ह  ठेवावेत.  
७) या योजनेत कारचालक याबरोबरच तीन चाक  र शा, कचरा वाहतूक करणा-या गाडया 
यां याक रता म हला ाय हर यांचाह  समावेश कर यात यावा. यातून यांना रोजगार 
उपल ध होईल. 
८) ओला कंपनीबरोबर आपण टाय-अप क  शकतो. पंपर  िचंचवड शहर े ातील 
कंप यांबरोबर टाय-अप क  शकतो. याचबरोबर म हलाचालक असले या गा यांना एक 
विश  रंग ठेवून, यावर म हला टॅ सी असे नाव देणे असेह  क  शकतो.  
९) एक टागट/उ े य ठेवून हे काम करणे अपे त आहे.  
१०) आपण काय करणार आहोत, केवळ िश ण देणार आहोत का यांना रोजगारह  
उपल ध क न देणार आहोत,याबाबत शासनाकडून एक ेसनोट िस  झाली पाह जे. 
योजना आणताना ती पूणपणे फूल फ अशीच आणली पाह जे.  
११) वषय मांक १० अट शत सह मंजूर कर यात येत आहे.  
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ठराव मांक – ९३४      वषय मांक – ११ 
दनांक – १३/०९/२०१७       
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे  

संदभ:- १) मा.योिगता नागरगोजे, मा.सोनाली ग हाणे यांचा ताव -  
२) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव मांक १७ दनांक ०६/०९/२०१७ नुसार  
नागरव ती वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला 

व बालक याण सिमती या सद यांसाठ  महाबळे र येथे म हला बचत गटांनी सु  केलेले उ ोग 
यवसाय पाह यासाठ  अ यास दौरा आयो जत कर यास व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेची मागणी असलीतर  मा.म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला व बालक याण 
सिमती या सद यांसाठ  महाबळे र ऐवजी केरळ येथे अ यास दौरा आयो जत कर यास व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९३५     वषय मांक – १२ 
दनांक – १३/०९/२०१७    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार (वै कय)  
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जावक .मसाभा/ंका व/४/१९०/२०१७ द.०६/०९/२०१७ 
 मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

न वन भोसर  णालय क रता ०७ नग ज व ०३ नग वॉिशंग मशीन खरेद कामी ई िन वदा 
सुचना ं .०१/२०१७-१८ िस द कर यात आलेली होती. याक रता अंदाजप क य र कम पये  

३,२१,१७५/- इतक  धर यात आलेली होती. सदर िन वदेम ये दोन िन वदाकारांनी भाग घेतला होता. 
            १.मे.Synergetic Automation Pvt.Ltd 

            २.मे.Austin Health Care 

दोनच िन वदा ा  झाले असले कारणाने मा.आयु  सो.यां या शेरांकनास अिधन राहून ा  
झाले या िन वदाकाराचे कागदप े उघडून मा.आरो य वै कय अिधकार  यां या मा य तावानुसार 
ा  िन वदाकाराचे दरप क द.३१.०७.१७ रोजी उघड यात आले असता डबल डोअर रे जरेटर क रता 

मे.Synergetic Automation Pvt.Ltd (र. .३३,०१५/- ित नग) व वॉिशंग मशीन क रता मे.Austin Health 

Care (र. .२८,४००/- ित नग) यांचे दर लघु म ा  झालेले आहेत. लघु म दराने सा ह य खरेद  
के यास र. .३,१६,३०५/- इतका खच येणार आहे. ा  झालेले एकूण दर हे अंदाजप क य दरापे ा 
१.५१ ट केनी कमी आलेले आहेत. ०७ ज व ०३ वॉिशंग मशीन खरेद कामी करारनामा क न घेणेस 
व यानुसार येणा-या एकूण खच र. .३,१६,३०५/- खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९३६      वषय मांक – १३ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८०३/२०१७ द.०६/०९/२०१७ 
 मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव माकं – ९३७      वषय मांक – १४ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं०८/का व/५५२/२०१७ द.०४/०९/२०१७ 
वषय - मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक कागद सा ह य खरेद बाबत... 

वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय – मे.सुिमत अगरवाल नावाचे जे ो ायटर आहेत, यांची पूण फाईल थायी सिमतीकडे सादर  

  करावी. तोपयत पुढ ल सभेपयत व. .१४ तहकूब करणेत येत आहे.  
---------- 

ठराव मांक – ९३८      वषय मांक – १५ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/४१४/२०१७ द.०७/०९/२०१७ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे न याने सु  करणेत आले या G व H े य कायालयातील  

संगणक यं णेकर ता आव यक नेटवक ग साह य खरेद  क न काया वीत करणेबाबत... 
वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९३९      वषय मांक – १६ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – क े ीय कायालय,आरो य 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/८२६/२०१७ द.०८/०९/२०१७ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातगत सांगवी दापोड  व नवी सांगवी 
येथील पवना नद पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेकामी मा.आयु  यांचे कड ल आदेश . 
क ेका/आ१५/का व/४९७/१७ द.२८/०४/२०१७ अ वये र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) 
आगावू घेतलेली होती. सदरचे कामाक रता एकूण १५० मजूरांवरती ७५०००/- (अ र  र. .पं याह र  
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हजार फ ) खच झालेला आहे उव रत र. .२५०००/- मनपा कोषागरात पावती .C/१००१ 
द.१४/०६/२०१७ अ वये भरणा कर यात आले आहे. कामगार मजूर  खच र. . १,००,०००/- झाले या 
खचाची बीले सादर केलेली आहे. सांगवी व दापोड  पवना नद  पा ातील जलपण  काढणे कामी थेट 
प दतीने मजूराकामी खच झालेला आहे.तर  पवना नद पा ातील हायिसंथ काढणेकामी य  झालेला 
एकूण खच र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) चे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९४०      वषय मांक – १७ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/७७७१/२०१७ द.०८/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१७ - १८ या अंदाजप कातील थाप य वशेष 
योजना या लेखािशषा अंतगत व शहर वकास आराखडा या लेखािशषातून तावात नमूद १ ते ८ 
कामांचे र. .६,३८,९९,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९४१      वषय मांक – १८ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/७७७२/२०१७ द.०८/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु द अशु द जलउपसा क  से टर .२३ मधील तावात नमूद 
१ ते ८ कामांची  वभागाअंतगत र. .४९,५०,०००/- तरतूद चे वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ९४२      वषय मांक – १९ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/७७७३/२०१७ द.०८/०९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -   

शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . थाप य/लेखा/३/का व/१५९७/२०१७ द.२८/८/२०१७ 
अ वये र. .५.२० कोट ंचे देय बले. तरतुद  आभावी लं बत आहेत. GST कराचा वचार करता सदर 
बलांची अदायगी वेळेत होणे आव यक अस याने तावासोबतचे प ानुसार सदरची र कम 
अखिचत िनधी िश लक रकमेतून वग करणेस तसेच तावात नमदू केले माणे थाप य 
वभागाकड ल र. .५.२० कोट ं या बलांिशवाय तावासोबत या याद  मधील एकूण र. .४.७६ 
कोट ंची १९७ बले तरतुद  अभावी अदा करणे बाक  आहेत. सबब जीएसट  कराचा वचार करता  
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सदरची बले सु ा अखच त िनधी िश लक र कमेतून वग करणे आव यक अस याने यास मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

िनणय – टडर ंगसाठ  २१ दवसांचा कंवा २८ दवसांचा लॉक ठेवा. मुदतवाढ नको आहे. तसे  
  प रप क काढा, आदेश करा. मा.सह शहर अिभयंता पाट ल साहेब, आपण यासंदभात  
  पाठपुरावा करावा.  

 
ठराव मांक – ९४३      वषय मांक – २० 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१९७/२०१७ द.८/९/२०१७ 
वषय- सन 2016/17 कर ता क े ीय काय े ातील कारंजे व धबधबे यांचे चालन व देखभाल दु ती  

करणेबाबत... 
वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

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

 
ठराव मांक – ९४४      वषय मांक – २१ 
दनांक – १३/०९/२०१७     वभाग – भुिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा. मा.उषा मुंढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/४/का व/७८१/२०१७ द.१२/९/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 सहा यक आयु  भुिम आ ण जंदगी वभाग यांना कायालयीन कामकाजासाठ  स या वाहन 
मांक MH 14 P 4457  हे अ बेिसडर वाहन उपल ध क न देणेत आले आहे. शासन िनकषानुसार 

सदर वाहनाचे आयु यमान संपलेले अस याने सदर वाहन िनल खत क न याऐवजी शासन िनणय 
.वाहन १०११/ . .५८/११/ विनयम द.२७ माच २०१२ नुसार र. .६,००,०००/- (वाहनांची कंमत + 

व  कर + र ज ेशन चाजस + हॅट + सहा यभुत साह य (Accessories) यासह) कंमत 
मयादेपयत वाहन खरेद  करता येईल. याकामी मे.टाटा मोटस िल. यांचेकडून थेट प तीने करारनामा 
न करता Tata Zest XT RT 90 PS (BS IV) वाहन खरेद  करणेस व याकामी र कम पये 
५,५८,६४२/- (अ र  र कम पये पाच लाख अ ठाव न हजार सहाशे बेचाळ स फ ) मे.टाटा मोटस 
यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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िनणय- मा.आयु  सो. यांचेकर ता नवीन वाहनाची यव था कर यात यावी. तसेच मा.आयु  सो.  

यांचेक रता असलेली गाड  महापािलके या आवारात या ठकाणी लाव यात येते, या ठकाणी 
अ य कोणीह  नगरसद यांनी आपले वाहन उभे क  नये, याची द ता सुर ा वभाग मुखांनी 
आ ण सुर ा वभागाने यावी.  

---------- 
ठराव मांक – ९४५      वषय मांक – २२ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ  

संदभ:- मा.उ म कदळे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 
 “Smart City Expo World Congress 2017”  या बािसलोना, पेन येथे दनांक १४ ते १६ 
नो हबर २०१७ या कालावधीत आयो जत होणा-या प रषदे या दौ-यास उप थत राह याचे महापौर 
मा.िनतीन काळजे यांना “Smart Mobility World Congress, Barcelona” यांचेकडून िनमं ण ा  
झाले आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेने केले या व वध वकास कामांची याती देश- वदेश पातळ वर 
पोहोचली असून शहराचा नुकताच माट िसट म ये समावेशह  झाला आहे. आंतररा ीय तरावर ल 
नामां कत देशांमधील माट िसट ंचे पायाभूत सु वधांचे िनयोजन, वकास कामे, घनकचरा 
यव थापन, पयावरण, वेगवान दळणवळण आ ण प रवहन यं णा यांचे दशन आ ण ा य के या 
ठकाणी आयो जत कर यात येणार असून पंपर -िचंचवड शहरातील भ व यकाळांतील वकासकामे 
आ ण सु वधां या िनयोजनां या ीने वर ल िनमं णानुसार शहरा या वतीने मा.महापौर यांना 
उप थत रहावयाचे अस याने मे. हजन हॉिलडेज,् ािधकरण, िनगड -४४ यांचेमाफत सदर दौ-याचे 
िनयोजन कर यास दनांक १४ ते १६ नो हबर २०१७ या कालावधीत मा.महापौर यांचा हसा, वमान 
वास, िनवास, चहा, ना ता, भोजन, थािनक वास व इतर अनुषंिगक बाबींकामी पॅकेज टूर 
व पांत दौ-याचे आयोजन करणेकामी यांनी सादर के या माणे सव करांसह र. .५,२२,०००/- 

(अ र  र कम .पाच लाख बावीस हजार फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ९४६      वषय मांक – २३ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.माधुर  कुलकण , मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
 भाग .१८ म ये बहुउ ेिशय पोट कॉ पले स बांधणे (आर ण .२३३ व २३४) या 
कामासाठ  क प स लागार नेमणुक करणे आव यक आहे. तर  स थतीम ये मनपामाफत क प 
स लागारासाठ  र. .५० लाख पयतचे कामासाठ  ३% इतक  स लागार फ  व ५० लाख वर ल 
कामासाठ  २.००% इतक  फ  अदायगी करणेत येते. याम ये टडर ंगसह िनयो जत क पाचे 
आराखडे तयार करणे, नकाश तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे, चरल डझाईन देणे, 
कामावर ल सुपर हजन करणे इ याद  बाबींचा समावेश राह ल. उपरो  कामाचे व प पाहता या 
े ातील अनुभवी व त  वा तु वशारद नेमणुक करणे यो य आव यक आहे.  
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 सबब क पाची आव यकता व िनकड ल ात घेता भाग . १८ म ये बहुउ ेिशय पोट 
कॉ पले स बांधणे या (आर ण .२३३ व २३४) क पासाठ  मे.िश पी आ कटे टस ्यांची क प 
स लागार हणुन नेमणुक करणेस व क प तां ीक या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना 
याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदापुण कामासाठ  लघु म िन वदा दरा या २.००% फ  (सव 
करांसह त) अशा कारे फ  अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९४७      वषय मांक – २४ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.वैशाली काळभोर, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. या अंदाजप क सन २०१७-१८ म ये इमारत योजना लेखािशषाखाली 
पान/अ. .-१२४/५७ वर भाग .१० म ये सां कृितक क  करणे या कामाचा समावेश आहे. सदर 
आकुड  गावातील स.नं.-१८० येथील म.न.पा.ची करसंकलन कायालय इमारत पाडुन या ठकाणी 
सामा जक सभागृह/सां कृितक क  बाधंणेकामी मे.एस.के.असोिसएटस ्  चे भागीदार ी.दयानंद िशंदे 
यांची िन वदापुव/िन वदा प ात कामासाठ  स लागार हणून नेमणूक करणेस व यासाठ  यांस 
मनपा या चिलत दरानुसार िन वदापुव कामासाठ  वकृत िन वदा कंमती या र. .५० लाखापयत 
३% व र. .५० लाखा या पुढे २% अिधक व तु व सेवाकर अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९४८      वषय मांक – २५ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ:- मा.उषा मुंढे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 
 म ं  ध ड बा ढोरे, यापार  संकुल, जुनी सांगवी, येथील गाळे खालील माणे भा याने देणेत 
आले आहेत.  
 

१) गाळा .१ - ी. दलीप द ा य उपलचवार, र. .२६००/- 
२) गाळा .२  - ी.संजय ल मीकांत कनावट, र. .२३६३/- 
३) गाळा .३ - ी.वसंत दु यंतराव पाटणकर, र. .२२८९/- 
४) गाळा .४ - ी.कांतीलाल िम ीलाल खंवसरा, र. .२२८९/- 

 
सबब वर नमुद केले या गाळेधारकांना वर ल भाडे दराने + िमळकत कर व सेवाकर यांसह 

सदर गाळे दघ मुदतीने चाल व यास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ९४९      वषय मांक – २६ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कैलास बारणे 

संदभ:- मा.अिमत गावडे, मा.कैलास बारणे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .८९१, द.३०/८/२०१७ म ये “कु.िनलेश सुयकांत अंबाडरे” हा 
मजकुर दु त क न याऐवजी “कु.िनलेश सुयभान अंबाडरे” हा मजकुर समा व  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९५०      वषय मांक – २७ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे  
संदभ:- मा.ल मण उंडे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव मांक ८७९, द.३०/०८/२०१७ म ये कोटेशन नोट स .१५/२०१५-
१६ असे नमुद करणेत आले आहे. याम ये कोटेशन नोट स .०४/२०१७-१८ अशी दु ती क न  
सदर दु तीसह मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९५१      वषय मांक – २८ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/२/का व/१७५८/२०१७ द.२२/८/२०१७ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१५-१६ कर ता मनपाचे उ ान वभागाचे 

अ,ब व फ े य कायालयांतगत येणा-या उ ानां या कामकाजासाठ  लॉन मोअर खरेद  करणेबाबत 
मे.एकदंत इ युपमट ा.िल. कोटेशन नोट स र. .१,९५,८०७/- (अ र  र. .एक लाख पं या नव हजार 
आठशे सात फ ) अंदाजप कय दरापे ा (०.३१% कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उ ान/२/का व/१७५५/२०१७ द.२२/०८/२०१७ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याचे याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक – ९५२      वषय मांक – २९ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 

संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.िनमला कुटे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .६८१, द.१९/०७/२०१७ मधील “या शौचालयामुळे या प रसरात 
दुगधी पस न घाणीचे सा ा य होऊ शकते हणुन यास थािनक नाग रकांचा वरोध आहे. तर  या 
ठकाणचे सावजिनक शौचालय र  क न” हा मजकुर वगळ यात यावा व याऐवजी “ते पुण  
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कर यास तसेच याचे जवळ पास” हा मजकुर समा व  कर याची दु ती करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ९५३      वषय मांक – ३० 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ:- मा.ल मण उंडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 
 बोपखेल येथील उ ानासाठ  आर ण असलेली जागा .२/१६२ मनपा या आगाऊ ता यात 
आलेली आहे. सदर जागेवर उ ान वकसीत करणेत येणार आहे. सदर उ ानाचे नकाशे, अंदाजप क 
तयार करणेसाठ  मनपा पॅनलवर ल वा तु वशारद मे. कमया असोिसएटस ्  (आ कटे ट-मा णक बुचडे) 
यांची नेमणूक करणेस तसेच यांना मनपाचे चिलत दरानुसार हणजेच र. .५० ल चे पयतचे 
कामास ३% फ  व र. .५० ल चे पुढ ल कामास २% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९५४      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ:- मा.ल मण उंडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 
 दघी येथील आर ण .२/१२२ व आर ण .२/१३९ येथे शाळा इमारत बांधणे व दघी 
येथील आर ण .२/१२८ व २/१३५ येथे दफनभूमी व मशानभूमी वकसीत करणेकामी मनपा 
पॅनलवर ल वा तु वशारद मे. कमया असोिसएटस ्  (आ कटे  – मा णक बुचडे) यांची नेमणूक करणेस 
तसेच यांना मनपाचे चिलत दरानुसार हणजेच र. .५० ल चे पयतचे कामास ३% फ  व र. .५० 
ल चे पुढ ल कामास २% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९५५      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ:- मा.उषा मुंढे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
 पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ान वकसीत कर याचे काम चालु आहे. या िन. . 
(१५/०१/१६-१७) र. .४,२०,८०,६५७) उ ानाचे आराखडे बन व याचे काम मे.सी.बी.ए.लॅ ड केप अँड 
इ ा. ोजे टस ्  यांना देणेत आलेले आहे. यांनी सदर क पासाठ  यव थापन स लागार हणून 
मा यता िमळणेस वनंती केलेली आहे. यांना अशा कार या वशेष कामाचा अनुभव आहे. यांना 
मनपा िनयमानुसार १.२५% फ  क प यव थापन स लागार हणुन अदा कर यास मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९५६      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.कंुदन गायकवाड     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.कंुदन गायकवाड, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
 कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह साफसफाईचे कामकाज द.३१/०७/२०१६ रोजी संपलेले असुन 
सदर ठकाणचे कामकाज यापुव याच िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ म ये नमुद केले या 
दरा माणेच थेट प तीने ी.द  एंटर ायजेस, धावडे व ती, भोसर , पुणे ३९ यांना २ वष 
कालावधीसाठ  दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९५७      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.कैलास बारणे,मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
 द.२०/०९/२०१७ रोजी मा.महापािलका सभा अस याने द.२०/०९/२०१७ ची मा. थायी 
सिमती सभा द.१९/०९/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९५८      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे  
संदभ:- मा.अिमत गावडे, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
वषय - ी.ए.एच.जागडे,िल पक (नगरसिचव वभाग) यांचा अपील अज 

वषय .३५ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .३५ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९५९      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे  
संदभ:- मा.राजू िमसाळ, मा.ल मण उंडे यांचा ताव... 
वषय - ी. ह .ट .अवसरे, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अपील अज...  

वषय .३६ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .३६ चा वचार करणेत यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ९६०      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.कैलास बारणे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 
वषय - ी.वासुदेव महादेव मांडरे, किन  अिभयंता ( व ुत) यांचा अपील अज...  

वषय .३७ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .३७ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९६१      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ:- मा.उषा मुंढे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
वषय - ी.कैलास गेणुभाऊ थोरात, काय.अिभयंता ( व ुत) यांचा अपील अज... 

 वषय .३८ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे 
सभे या वेळ  वषय .३८ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९६२      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ:- मा.िनमला कुटे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव...    
वषय- ी. दलीप ीरंग धुमाळ, उप अिभयंता ( व ुत) यांचा अपील अज... 

वषय .३९ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे सभे या 
वेळ  वषय .३९ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९६३      वषय मांक – ४० 
दनांक – १३/०९/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे 
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.उ म कदळे यांचा ताव...  
 महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध क याणकार  योजना 
राब व या जातात. सन २०१७-१८ या वषाकर ता एकुण १४ योजनांना द.०९/१०/२०१७ पयत 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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( पंपर  िचंचवड महापािलके या वतीने गणेशो सव काळात पंपर -िचंचवड फे ट वल आयो जत केला 
होता. मा.तुपे,मा. शांत पाट ल,मा.इंगळे,मा.संजय कांबळे व यां या ट मने पंपर  िचंचवड फे ट वलचे 
उ कृ  िनयोजन के याब ल मा. थायी सिमती या वतीने यांचे अिभनंदन कर यात आले.)    
 
िनणय-  १) शहरातील भागांतील यायामशाळा व वध सं थांना करारनामा क न द या जातात. 

यावेळ  ती वा तू/जागा, या यायामशाळेतील साह य, इ. सव महापािलका पूरवते. 
यािशवाय या सं थेला दरमहा र. .दोन हजार दले जातात. महापािलके या 
यायामशाळा जी सं था चालवते, याच सं थेने सव देखभाल,दु ती,सा ह य उपल ध 
करणे इ. गो ी पाह या पाह जेत. महापािलके या जलतरणांचा खच हा उ प नापे ा 
कतीतर  अिधक अस याचे दसून येते आहे. याबाबत एक िन त िनणय घे यात 
आला पाह जे. 

२) मागील थायी सिमतीम ये 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 करणेबाबत आदेश केले होते. परंतू य ात 
करारना या या फाई स सादर झाले या नाह त. सिमती सभांम ये स मा.सद यांकडून 

ताव सादर केले जातात, ते सिमती सभांम ये मंजूर देखील होतात. परंतू 
शासनाकडून याची अंमलबजावणी होत नस याचे दसते आहे. आहे या ठेकेदाराला 

मुदतवाढ दली जाते पण सद य ताव चालत नाह . एकूण ४८ मंजूर वषयांपैक  
फ  ६ वषय हे सद य ताव होते. तर  याची आजपयत अंमलबजावणी झाली 
नाह . सद यांनी सिमती सभेत मंजूर केले या ठरावांची अंमलबजावणी शासनाकडून 
झालीच पाह जे. सद यांचाह  मान राखलाच पाह जे. अिधका-यांनी पर पर िनणय 
यायचा नाह . एकक ली शासन चालणार नाह . पुढ ल वेळ  थायी सिमतीस 

येताना थायी सिमतीचे अिधकार काय आहेत हे घेऊन यावे. मा.अित.आयु  आपण 
आपले हणणे थायी सिमती सभेतच मांडावे. 

३) मुदतवाढ साठ , काय र मा यतेसाठ  वषय सिमतीसमोर आणू नयेत. कराराची मुदत 
संपत आली आहे का नाह  हे अिधका-यांना मा हत असते. यामुळे या माणेच ई-
टडर ंग या वेळेत केली पाह जे.  

४)  मा.अित.आयु  यांना सभापतींनी फोन के यास ते उचलत नाह त. थायी सिमती 
वारंवार अपमान सहन क न घेणार नाह . हणून थायी सिमतीची मागणी असेल 
क , अित.आयु ांना शासनात परत सेवेत पाठवावे. 

५) आजपयत जे ४५ वषय मंजूर केले आहेत, यात भागांतील उ ानां या िन वदा 
येत कती जणांनी सहभाग घेतला आहे, या सग या सं थांची नावे पुढ ल वेळ  

सभेत येताना घेऊन यावीत. यात कती लअर काम करतो आ ण कती ाचार 
करतो हे पुढ ल सभेत दाखवून दले जाईल. पुढ ल िन वदा या होईपयतच ा, 
असे सांगूनच हे सद य ताव मंजूर केले आहेत. तर सु ा या ठरावांची 
अंमलबजावणी होत नाह . अिधकार  थायी सिमती सभापतींचा फोन घेत 
नाह त, रकॉल करत नाह त, मेसेज टाकत नाह त.  
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६)   मा.खोराटे साहेब यांना सांगणे आहे क , सगळे पॅरा अ पलात गेले पाह जेत. या- या  

सं थांनी एकच चलन चार बीलांवर वापरले, यां याबाबतीत काय करता येईल ते 
कोटा या िनदशनास आणून ावे. बँकांकडून याचे पूरावे या.  

७)   मा.आयु  सो. यांना सांगणे आहे क , उ ा मा.खोराटे साहेब व मा.पवार साहेब यांचे   
दोघांचे काम पूण होऊन ऍड.िगर ष गोडबोले यांची महापािलके या वतीने िनयु  झाली 
पाह जे.  

८)   मा.पवार साहेब आपणास सांगणे आहे क , उ ा सव मॅटर िमटला पाह जे. िसिनअर  
कौ सल नेमावा. सगळे फॅ टस ्  शोधून ते यां यासमोर मांडावेत.  

९)   मा.इंदलकर साहेब, आपणाला सांिगतलेले काम वेगाने पूण करावे.  
१०)   मा.दूरगुडे मॅडम यांना आहे याच पदावर अ य वभागात कंवा शासनात घेता येईल    

  का याबाबत शासनाने वचार करावा.  
११)   उ ा सहा भाग अिधका-यांनी एक  बसून हा वषय सॉट आऊट क न यावा.  

------------- 
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/७२/२०१७ 

दनांक - २८/०९/२०१७   
 
 

                                                         
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८  

                                                     
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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(मा. थायी सिमती ठ. .९३३ द.१३/०९/२०१७ चे लगत) 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – 411 018 
म हला व बाल क याण योजना 

प  अ  
 

म हला व बाल क याण योजनेअंतगत म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.) चाल व याचे 
(मोटार ाय हंग) (T.R.) िश ण देणेबाबत. 
 
  म हला लाभा यासाठ  पा ता िनकष (अट  व शत ) 

१. म हला / मुली या नावे आधारकाड / आधारकाड काढले ब लची पोच पावती ची 
सा ां कत स य त आव यक. 

२. पं.िचं.म.न.पा.ह त वा त य असणे आव यक. 
३. वा त या या पुरा याथ म हलां या नावे/नाव असलेले :- आधारकाड/आधारकाड 

काढलेब लची पोच पावती/घरप ट  (िमळकतकर) पावती/ पं.िचं.म.न.पा.क डल 
झोपडप ट धारक हणुन ओळखप /मतदार ओळखप / व ुत बल/टेिलफोन बील/ 
रा ीयकृत बँकेचे पासबुक/रेशनकाड. यापैक  कोणताह  एक कागदप  (सा ां कत 
स य त.) पुरा याथ सादर करावे लागेल. 

४. वय वष २० पूण असणे आव यक पुरा याथ ज मदाखला कंवा शाळा सोड याचा 
दाखला, एस.एस.सी. माणप , इ याद  त सम कागदप े यापैक  एक कागदप  
(सा ां कत स य त.) जोडणे आव यक.  

५. इय ा ८ वी पास असणे आव यक. पुरा याथ शै णक अहते संबिधतचा दाखला 
(सा ां कत स य त.) जोडणे आव यक. 

६. एकुण िश ण शु का या १०% इतक  र कम सहभाग शु क हणुन आगाऊ भरणे 
आव यक. 

७. कौटंु बक वा षक उ प न १,००,०००/- पयत असणे आव यक उ पनाचे पुरा याथ 
मा.तहिसलदार/त सम अिधका-यांकड ल उ प नाचा दाखला./ पवळे व केशर  
रेशनकाडवर ल र कम पये १,००,०००/- पयतचे नमूद उ प न (सा ां कत 
स य त.) आव यक. 

८. िशकाऊ अनु ा ीसाठ  २ व प क  अनु ा ीसाठ  २ असे न जक या कालावधीत 
काढलेले एकुण ४ फोटो (पासपोट साईज) आव यक. 

९. या यित र  प रवहन कायालया या मागणीनुसार आव यक ती कागदप /ेसा ां कत 
स य त सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

१०. नाव बदलाबाबत ववाह न दणी माणप , शासक य राजप , र कम पये १००/- चे 
टँ प पेपर वर ल नोटराई ड ित ाप  यापैक  एक कागदप  (सा ां कत स य त.) 

जोडणे आव यक. 
                           सह /- 

आयु . 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर -१८ 


