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

कायप का मांक - ५९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०७/०५/२०१३            वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक  ०७/०५/२०१३ रोजी दपाु र  ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा. सद य उप थत होते. 

 

१) मा. जगताप नवनाथ द  ू   - सभापती 
२)  मा. अ वनाश (दादा) टेकावडे 

      ३) मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

      ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

 ५)    मा. छाया जग नाथ साबळे  
 ६) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
 ७) मा. बारणे माया संतोष 

८) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
९) मा. ल ढे गणेश नारायण 
१०) मा. भ डव ेसंिगता राज  

११)    मा. शडगे आशा सुखदेव  
 

यािशवाय मा.मुंढे, मा.कारचे, मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.टेकाळे, मा.झुरे, मा.दरगुडेु , 
मा.फंुदे – सहा यक आयु , मा.घाडगे- मु य लेखापर क, मा.गावडे - नगरसिचव,  
मा.सुरगुडे,- वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.काची – सह शहर अिभयंता,  मा.गायकवाड – 
.आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन साळवे- अित. वै कय अिधकार , मा.दधेकरु , मा.िनकम, 

मा.िचंचवडे, मा.बरशे ट , मा.स यद ,मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे,  
मा.रामदास जाधव, – कायकार  अिभयंता,  मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.च हाण –आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण – संगणक अिधकार , मा.इंदलकर- 
कामगार क याण अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

 
----------------- 

 

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

वषय मांक  - १६)  दापोड  जकात ना याचे भाडे अदायगीस मा यता देणेबाबत 

                   वचार करणे. 
---------- 
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दनांक ३०/४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ५८) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 
ठराव मांक – ३३४८     वषय मांक – १ 
दनांक – ०७/५/२०१३     वभाग – म यवत सा ह य भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मसाभां/५/का व/२३८/२०१३ द.१०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  
मनपा या यशवंतराव  च हाण मृती णालया या इमारती मधील कॉर डॉर 

(कॉर डॉर, इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या), अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन 
साफसफाई व व छता करणेकामी स या काम कर त असले या मे.बी. ह .जी.इं डया िल, 

यांनाच (पुव या झाले या करारना यास अिधन राहनू ) न वन ई-िन वदेची सपूंण कायवाह  
होवून कामाचा आदेश देईपयत लागणारे अंदाजे तीन म ह याचे कालावधी कर ता मुदतवाढ 
देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  मनपा वाय.सी.एम. णालयां या 
इमारतीमधील कॉ रडॉर (कॉर डॉर, इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या), अंतगत व बाहय 
प रसराची साफसफाई व व छता करणेकामी स या काम कर त असले या 
मे.बी. ह .जी.इं डया िल, यांचे काम समाधानकारक अस याने व करारना यातील 
मुदतवाढ या तरतुद नुसार दनांक ५/४/२०१३ पासून पुढ ल पाच वष कालावधीक रता 
कमान वेतनदरा माणे मुदतवाढ देऊन व आर.वी.आय. इंडे स माणे यास लागणारे 
यं साम ी व रसायने यां या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ व घट दरानुसार फरकाची र कम अदा व वसुल करणे बंधनकारक राह ल व 
या अट स अधीन राहन यां या बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेू त येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ३३४९      वषय मांक – २ 
दनांक – ०७/५/२०१३      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४४१/२०१३ द.९/४/२०१३.      

मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील     

अ. .२९ अ वये, से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ातील लोर नेटस व लोर न 
हाऊसची यापक देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .अचला इं जिनअर ंग अँ ड 
इले ॉिन स (िन.र. .९,२७,८०४/- [र. .नऊ लाख स ावीस हजार आठशे चार] पे ा 
०.१५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 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 – ३३५०      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०७/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१२४/२०१३ द.२५/४/२०१३.      
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील  

       अ. .८२ अ वये, भाग .४८ (जुना वॉड .७६) मधील ठक ठकाणी  

       ड .पी.व नॉन ड .पी. रोड या कडेने फुटपाथ करणेबाबत. 
       वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३३५१      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०७/५/२०१३      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/८२/२०१३ द.२५/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .९५ अ वये, 

इं ायणीनगर येिथल संत ाने र डा संकुल मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. ीकृपा एंटर ायजेस (िन.र. .१८,६७,३२५/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार तीनशे ु
पंचवीस] पे ा ९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६६,५८३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या 
िनधा रत 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 राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक – ३३५२      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०७/५/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं५/का व/२३०/२०१३ द.२५/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक संगणक सटेशनर  सा ह य खरेद कामी ई-
िन. .११/३/२०१२-१३ अ वये लघू म िन वदाकार मे. एम. के. एंटर ायजेस, पुणे यांचे 
संगणक टेशनर  एकूण ११ बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .७,२०,४१०/-, मे.झूम का पुटस 
यांचे संगणक टेशनर  सा ह य एकूण ४ बाबी सा ह याचे दर एकूण र. .१,१६,७९५/- व 
मे.इंद इ फोू टेक सो यूशन, भोसर  यांचे संगणक टेशनर  सा ह य एकूण ६ बाब 
सा ह याचे दर एकूण र. . ३,०२,८७०/-, मे.ओअ◌ेसेस एंटर ायजेस, पंपर ,यांचे संगणक 
टेशनर  सा ह य एकूण ५ बाबी सा ह याचे दर एकूण र. . ६,२४,७५०/-व 

मे.कॉ पुलाईन, पंपर  यांचे संगणक टेशनर  एकूण ४ बाबी सा ह याचे दर एकूण 
र. .१,२९,०५०/- असे एक त एकूण र. .१८,९३,८७५/- दर वकृत क न, करारनामा 
केलेला अस याने तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे.. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३५३      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०७/५/२०१३       वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .वायसीएमएच/१/का व/१०३/२०१३ द. २३/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
कै. यशवंतराव च हाण मतृी णालयातील ए स-रे वभागाम ये काम करणारे 

कमचा-यांचे सुर तते या ीकोनातून रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी मे.रेननटेक ा.िल. 
िगरगांव मुंबई यांनी सादर केलेले अँड हा स बल र. .24,918/- (र. .चोवीस हजार नऊशे 
अठरा) यांना अदा करावयाचे असलेने सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक – ३३५४      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०७/५/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक - मा.संिगता भ डव े
संदभ:- महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/५/का व/२३३/२०१३ द.२५/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  
मनपाचे व वध वभागाकड ल कागदप े/न ती/नकाशे कॅिनंग व  डजीटायजेशन 

क न जतन करणे कामी ई-िन. .३७/२०१२-१३ अ वये लघू म िन वदाकार मे. युजन वन 
इ फो आयट  ा.िल. यांचे एकूण ४ बाबींसाठ  पाट ए मधील बाब .१ चे A4/Legal Size 

Paper सा ह याचे दर एकूण र. .६०,००,०००/-, पाट ए मधील बाब .२ चे A1/AO Size 

Paper सा ह याचे दर एकूण र. .२,२४,०००/-,पाट ए मधील बाब .3 चे A3/A2 Size 

Paper सा ह याचे दर एकूण र. .८४,०००/- व पाट सी मधील Application Software चे 
सा ह याचे दर एकूण र. .४,००,०००/- असे एक त एकूण र. .६७,०८,०००/- दर वकृत 
क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर ह  मे. युजन वन इ फो आयट  ा.िल. हे सव आयटमची तुलना करता (एकूण 
आयटमचे दरात) लघु म िन वदा धारक अस याने िन वदेत नमूद केलेले सव आयटम 
आव यकते माणे यांचे दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत  येत आहे.. 

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

ठराव मांक – ३३५५     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०७/५/२०१३     वभाग – शासन 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/५१८/२०१३ द.२३/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
अिभलेख क ाचे कामकाज करणेसाठ  ी. काश कसनराव वीर, सेवािनवृ  नायब 

तहिसलदार यांना ०६ म हने कालावधीसाठ  दरमहा एक त  र. .१५,०००/- (र. .पंधरा 
हजार) इत या मानधनावर िनयु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३५६      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०७/५/२०१३       वभाग – शासन 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/४२२/२०१३ द.१०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

स या खातेिनहाय चौकशीची लं बत करणे वचारात घेता, ी.शां. व.दरेकर यांना 
खातेिनहाय चौकशी अिधकार  या पदावर मुदतवाढ देणे आव यक असलेने शासन िनणय 
द.२८/१०/२००९ नुसार वभागीय चौकशी करणांम ये १ अपचार  गंुतलेला असलेस 
र. .८,०००/- व एकापे ा अिधक अपचार  गंुतलेले असलेस येक जादा अपचा-यामागे 
र. . १,०००/- इतका मेहनताना अदा क न (परंतु सदर वाढ व मानधनाची कमाल मयादा 
र. . १५,०००/- इतक  राह ल) द. २०/०४/२०१३ पासून पुढ ल १ वष कालावधीकर ता 
मुदतवाढ िमळ यास मा यता मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३३५७      वषय मांक – १० 
दनांक – ०७/५/२०१३      वभाग – कामगार क याण 
सुचक – मा. माया बारणे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .काक/२/का व/१९६/२०१३ द.२३/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
 ८ माच २०१३ जागितक म हला दन काय मासाठ  मा. थायी सिमती ठराव  

.२२८६, द.२२/२/२०१३ नुसार र. .१,६०,०००/- या अंदाजे रकमेस मंजुर  दलेली असून 
सदर काय मासाठ  र. . १६,१६०/- एवढा जादा खच झालेला अस याने सदर खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक – ३३५८      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०७/५/२०१३       वभाग – जनतासंपक व वागतक  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं५/का व/२३९/२०१३ द.२६/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
मनपा या जनतासंपक वभागामाफत द.११/१०/१२ रोजी मनपा वधापन   

दनािनिम  आयो जत व वध काय मांकर ता ा.रामकृ ण मोरे े ागृह भा याने घे यात 
आले होते. याकामी र. .१२,१९१/- (र. . बारा हजार एकशे ए या णव) इतका खच 
झालेला अस याने काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३३५९     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०७/५/२०१३     वभाग– वै कय वभाग 
सुचक – मा.गणेश ल ढे     अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/३२५/२०१३ द.५/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

डॉ.अमोल अ वनाश डंुबरे, यांना ऑ को सजन या पदावर मानसेवीत  

      हणुन सहा म हने कालावधीसाठ  वायसीएम णालयात ितमहा  

      र. .१,०००/- एक त मानधनावर िनयु कामी मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक –३३६०      वषय मांक – १३  
दनांक – ०७/५/२०१३      वभाग– वै कय वभाग 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/३३७/२०१३ द.८/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

डॉ. दपा दलीप कंधारे यांना ने रोग त  या पदावर आदेशाचे दनांका  

 पासुन ६ म हने या कालावधीक रता ित महा र. .५०,०००/- एक त 

 मानधनावर तालेरा णालयात नेमणुक देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३३६१      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०७/५/२०१३       वभाग– वै कय वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/३७६/२०१३ द.३०/४/२०१३.      
वषय - आनंद मे डकल फ डेशनचे निसग इ टटयुट व ा याना ॅ ट स  
       क रता उपल ध क न देणे बाबत.. 
       वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३३६२     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०७/५/२०१३     वभाग–नगरसिचव 
सुचक – मा.आशा शडगे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नस/२/का व/२२६/२०१३ द.२६/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
महारा  महापौर प रषदेची वा षक वगणी र. .२०,०००/- ( अ र  र. . वीस हजार 

फ  ) महारा  महापौर प रषद यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला.-  
 

ठराव मांक – ३३६३      वषय मांक – १६  
दनांक – ०७/५/२०१३      वभाग– जकात 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .जकात/३२/का व/२०५/२०१३ द.२०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ७७ (२) नुसार 

मनपाचे दापोड गांव जकात ना यासाठ  वापरात असले या ी.सुदाम ध डबा काटे व 
इतर यांचे मालक या २३८.२५ चौ.मी.एवढया मोकळया जागेचे उपसचंालक नगर रचना 
यांनी तावात ठरवून दले या दरानुसार (सदर जागेचे भूसंपादन होईपयत) भाडे 
ी.सुदाम ध डबा काटे व इतर यांना अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा सपं याचे जा हर केले.    
       ( नवनाथ द ू जगताप ) 

सभापती 
         थायी सिमती 

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                          पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/४३६/२०१३ 

दनांक - ०७/०५/२०१३. 
     

         

 
 
 
  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.   
       
 
 

 


