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

कायप का मांक - १२३ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - १५/०७/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१५/०७/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२. मा. वाघेरे सुिनता राजेश 

३. मा. बारणे माया संतोष 

४. मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

५. मा. कदम सदगु  महादेव 

६. मा. शडगे आशा सुखदेव 

७. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
८. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

९. मा. भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ू

१०. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

११. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१२. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१३. मा. साद शे ट  
 

 या िशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , 
मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.कुलकण , मा. गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे - 
सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.काबंळे - .शहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, 
मा.भोसले - मु यलेखपाल, मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.इंगळे, मा.काची, मा.तांबे, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.क हेरे, 
मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे – .िश ण 
अिधकार  (मा यिमक),  मा.साळंुके – उ ान अिध क, मा.डॉ.गोरे - पशुवै क य अिधकार , मा.पोमण - 
संगणक अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार,  मा.बोदडे, मा.बहरेु  – शासन अिधकार , हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 

-------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये समा व  
करणेत आले -  
  

वषय .७४ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील फ भाग व फ मु यालयातील कामा या 
 तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा  
 ताव. 
वषय .७५ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामा या 
 तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा  
 ताव. 
वषय .७६ - तावात नमुद माणे तरतूद वग करणाबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या  
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .७७ - तावात नमुद माणे वाढ/घट मंजरू करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .७८ - सन २०१४-१५ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 

 गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .७९ - सन २०१४-१५ चे अंदाजप क तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  
 मा.सं या गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .८० - कै.अ णासाहेब मगर जलतरणतलाव सरावासाठ  उपल ध क न देणेबाबत - मा. वनय  
 गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव. 
वषय .८१ - भाग .३७ मधील उ ान देखभाल द तीसाठ  देणेबाबत ु - मा.शांताराम भालेकर,  
 मा.सं या गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .८२ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील फ भाग व फ मु यालयातील कामा या तरतूद म ये 
 फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .८३ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील फ भाग मु यालयातील कामा या तरतूद म ये  

      फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .८४ - सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील तरतूद वग करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  

      मा.सं या गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .८५ - से.नं.२२ वाहतुकनगर  िनगड  मधील रंग रे वे रोड आर त जागेतील वाहनतळ जागा  
       भाडेत वावर देणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .८६ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामा या तरतूद म ये 
 फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .८७ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील फ भाग व फ मु यालयातील कामा या तरतूद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .८८ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामा या तरतूद म ये 
 फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .८९ - अंतगत तरतूद वग करणाबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा  
 ताव. 
वषय .९० - महारा  रा यातील महानगरपािलका, नगरप रषदा व नगरपंचायती यामधील 

      लोक ितिनधींसाठ  वशेष िश णासाठ  झाले या खचास काय र मा यता  
िमळणेबाबत. 
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वषय .९१ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील फ े य कायालयाचे कामा या तरतूद म ये 
 फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .९२ - तावात नमुद माणे वाढ/घट मंजूर करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .९३ - तावात नमुद माणे सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील तरतूद  वग करणेबाबत -  
 मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .९४ - कॅनन कं.चे ३२८ नं.चे टोनस खरेद  करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .९५ - गणेशमुत  व कर ता भुईभाडे आकारणीबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .९६ - तावात नमुद माणे तरतूद वग करणे करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .९७ - तावात नमुद माणे तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  
 मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .९८ - महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या  

      खचास मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .९९ - मा. थायी सिमती ठरावात द ती करणेबाबत ु - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .१०० - वृ संवधन वभाग िन.नो. .१/१४-१५ मधील कामाबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  
 मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .१०१ - भोसर  णालयातील उपहारगृह चाल वणेस देणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .१०२ - मौजे रहाटणी, ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं.६७ पैक  ह सा .१ ते ५/१ बी व सी या  

िमळकतीमधील ४५.०० मी. ं द र ता ं द ने बाधीत एफ.एस.आय. या बद यात ता यात  
घेतले या े ाची मोजणी फ  अदा करणेबाबत. 

वषय .१०३ - प.ंिचं.मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु द अशु द जलउपसा क  से.२३ भांडवली 
कामे या लेखािशषकांतगत चालू व िन वदा वषयक कामांसाठ  अ. .१ ते ३८ चे अंतगत  
तरतूद वग करणाबाबत. 

वषय .१०४ - रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या प रसरात व ुत वभागाकर ता विचंग  
 टेशन बांधणे या कामासाठ  आव यक तरतूद वग करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  
 मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .१०५ - प.ंिचं.मनपाकडे दैनं दन जमा होणार  रोख र कम व धनादेशांचा भरणा करणेबाबत -  
 मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .१०६- सन २००८ पासून मंजूर केलेले अनुदान खेळाडंूना अदा करणेबाबत - मा.शांताराम  
 भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .१०७ - द.१ ऑग  रोजी िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  सप ानात नागपंचमी साजर  

 करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव. 
वषय .१०८-  खराळवाड तील खराळआई मं दरात नागपंचमी साजर  करणेबाबत - मा. साद शे ट , 

मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव. 
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वषय .१०९ - मा. थायी सिमती ठरावाम ये द ती करणेबाबत ु - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या  
गायकवाड यांचा ताव. 

-------------- 
ठराव मांक – ७२४१      वषय मांक – १ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – थाप य   
सुचक – मा. साद शे ट                 अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२३२/२०१४ द.१५/०३/२०१४. 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 

       कारवाई करणे. 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७२४२      वषय मांक – २ 
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग– वाहनद ती कायशाळाु   
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/२/का व/२४१/२०१४ द.२८/०३/२०१४. 
वषय - सन २०१३-१४ कर ता तरतूद वग करणेबाबत .... 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२४३     वषय मांक – ३ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४१/२०१४, द.०७/०४/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३७ अ वये,  
जल े  .१० म ये उवर त ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  ड.आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.एम.जी.माने 
(िन.र. .४५,९३,९२२/- [अ र  र. .पंचेचाळ स लाख या णव हजार नऊशे बावीस] पे ा १८.००% कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२४४     वषय मांक – ४ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२५९/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
वषय - भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .१ म ये मोकळ  जागा .२ लगत ना यावर 
       सी.ड .वक बांधणे.  

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

--------- 
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ठराव मांक – ७२४५     वषय मांक – ५ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - उ ान 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३८/२०१४, द.१३/०५/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१४ अ वये, जोग महाराज  

उ ान देखभाल करणेकामी मे.जी.बी.इंटर ायजेस (िन.र. .२७,१३,१४०/- (अ र  र. .स ावीस लाख तेरा 
हजार एकशे चाळ स) पे ा ३५.१०% कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३५.१०% ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२४६     वषय मांक – ६ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - उदयान    
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३५/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
वषय- मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब . १३ अ वये,  

राधानगर  व गंगो ी पाक उ ान देखभाल कामाबाबत...  
वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७२४७      वषय मांक – ७ 

दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - उदयान    
सुचक – मा.रमा ओ हाळ             अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३७/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब . १५ अ वये,  बापुजीबुआ   
उ ान (थेरगाव)   उ ान देखभाल करणेकामी मे.जी.बी. इंटर ायजेस (िन.र. .१०,८५,०४०/- (अ र  र. .दहा  
लाख पं याऐंशी हजार चाळ स) पे ा ३०.३३ ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा 
३०.३३ % ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२४८     वषय मांक – ८ 

दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - उदयान   
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३६/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब .१६ अ वये,  

ल मीबाई बारणे   उ ान (थेरगाव)  देखभाल करणेकामी मे.जी.बी. इंटर ायजेस (िन.र. .२८,६८,०१२/- 
(अ र  र. .अ ठावीस  लाख अडुस  हजार बारा) पे ा ३०.३३ ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा 
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अंदाजप क य दरापे ा ३०.३३% ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२४९     वषय मांक – ९ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - उदयान   
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३२/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
वषय - मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१ अ वये, संत तुकाराम  

            उ ान देखभाल कामाबाबत...  
वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७२५०     वषय मांक – १० 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - उदयान    
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३३/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
वषय - मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .६ अ वये, वाहतुक नगर   

 उ ान देखभाल कामाबाबत .... 
वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७२५१     वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – थापा य   
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४ द. २०/०५/२०१४. 
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३ मिधल अ. .०२  अ वये, अ भागातील  

 अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी पुर वणे.  

वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२५२     वषय मांक – १२ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग – नागर  सु वधा क   
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/१/का व/१७०/२०१४, द.२३/०५/२०१४ 
वषय - प लक ाय हेट पाटनरिशप त वावर नागर  सु वधा क ाचे कामकाजासाठ  मे.सी.एस.  

 इ  फोसीस ा.िल.यांना दले या मुदतवाढ स काय र मा यतेबाबत... 
वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ७२५३     वषय मांक – १३ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - वायसीएमएच   
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/१४४/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
वषय - ने रोग वभागातील Optikon A Scan मशीनसाठ  आव यक  Probe बाबत... 

वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२५४     वषय मांक – १४ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – थाप य    
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२६४/२०१४, द.०७/०६/२०१४ 
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, ड  

भागांतगत भाग .४४, ४५, ४६ व ५५ मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी 
हायराईज बुम पोकलेन व यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणे.  

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

--------- 
ठराव मांक – ७२५५     वषय मांक – १५ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – थाप य   
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२३७/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय - थेरगावं भाग .५१ म ये वकास आराखडयातील आर णे वकसीत करणे.  

वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२५६     वषय मांक – १६ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – उदयान   
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२८/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय - मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, मनपाचे  

 छ पती शाह उ ान िचंचवड येथील िमनी ू (रोड ेन) भाडे त वावर चाल वणेबाबत ...   

वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------  
ठराव मांक – ७२५७     वषय मांक – १७ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - उदयान   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२६/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय - म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, नाना नानी  

पाक (यमुनानगर) येथील िमनी रोड ेन भाडे त वावर देणेबाबत ... 
वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक – ७२५८     वषय मांक – १८ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - उदयान   
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२७/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय - म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, सावरकर  

उ ान ( ेमलोक पाक) िचंचवड येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे त वावर देणेबाबत ... 
वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७२५९     वषय मांक – १९ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग – थाप य पयावरण   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/७९२/२०१४, द.१२/०६/२०१४ 
वषय - पंपर  िचंचवड मनपा ह ीतील पवना नद या पुररेषा आखणीबाबत...  

वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक – ७२६०     वषय मांक – २० 
दनाकं – १५/०७/२०१४    वभाग – वैदयक य मु य कायालय 
सुचक – मा.सदगु  कदम             अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वैदय/३/का व/८४६/२०१४ द. १६/०६/२०१४. 
वषय - जैव वै क य घनकचरा व हेवाट चे जादा वजनाची बीले खाजगी आ थापनांकडून वसुल  

 करणेबाबत… 
वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक – ७२६१     वषय मांक – २१ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग – ड े ीय कायालय  
सुचक – मा. वनय गायकवाड          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/३/का व/२०६/२०१४ द.१६/०६/२०१४. 
वषय- ड े य कायालयात औ णक धुर करण करणेकर ता पकअप हॅन/टे पो भाडयाने घेणेबाबत...  

वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – ७२६२     वषय मांक – २२ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग – नागरव ती    
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/०४/का व/१६०/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
वषय - “मोफत िशवणयं  वाटप” या लेखािशषावर तरतूद वग करणेबाबत ...  

वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक – ७२६३     वषय मांक – २३ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२७४ /२०१४ द.२७/०६/२०१४. 
वषय – भाग .५७ पंपळे गुरव एच.ड .एफ.सी.बँक ते कृ णा चौकापयत ड .पी.र या या कडेने व  

 कवडेनगर, वनायकनगर भागात पावसाळ  पा यासाठ  पाईपलाईन टाकणे. 
वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७२६४     वषय मांक – २४ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन.) यांचे प  .पअक/१/का व/२१६/२०१४ द.०२/०७/२०१४. 
वषय – मैलाशु द करण क प केिमक स खरेद  अंतगत  पॉली ईले ोलाईट पुर वणे. 

वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२६५     वषय मांक – २५ 

दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन.) यांचे प  .पअक/१/का व/२१७/२०१४ द.०२/०७/२०१४. 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/४/२०१३-१४ अ वये, मोशी कचरा  

डेपो येथे दररोज येणा-या कच-यावर बायोलॉजीकल ओडर कं ोलर या करणे क रता दगु धीनाशक 
पुरवणे व फवारणे या कामासाठ  मे. तु बायोिस टम, पुणे यांचेकडून र. .१,९४५/- ती िलटर दराने 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 – ७२६६     वषय मांक – २६ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग ह/८/का व/२०१/२०१४ द.०१/०७/२०१४. 
वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचेwww.pcmcindia.gov.in संकेत थळ (वेबसाईट) VDS Server  

  वर Host करणे व याचे Security बाबत ...  
वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७२६७     वषय मांक – २७ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - म यवत  भांडार  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं४/का व/३९३/२०१४, द.०३/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे १० कलमी काय मांतगत सारथी पु तका हंद  म ये छपाई करणेबाबत... 

वषय मांक २७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२६८     वषय मांक – २८ 
दनांक – १५/०७/२०१४    वभाग - थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/२३९/२०१४, द.२७/०६/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .३१/५-२०१३-१४ ची जाह रात .४६५  

वशेष रोटेशन बाबत दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा करणेक रता दै.इं डयन ए स ेस 
यांना अदा करावयाचे र. .८२,४८०/- (अ र  र. . याऐंशी हजार चारशे ऐंशी) दै.लोकमत यांना अदा 
करावयाचे र. .६४,४००/- (अ र  र. . चौस  हजार चारशे) या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२६९      वषय मांक – २९ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/२३७/२०१४, द.२७/०६/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .३१/५-२०१३-१४ ची जाह रात .४७४ 

वशेष रोटेशन बाबत दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा करणेक रता दै.इं डयन  
ए स ेस यांना अदा करावयाचे र. . र. .१,००,८००/- (अ र  र. .एक लाख आठशे) दै.लोकमत यांना  

अदा करावयाचे र. . ४६,०००/-(अ र  र. .शेहेचाळ स हजार) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – ७२७०      वषय मांक – ३० 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/२३८/२०१४, द.२७/०६/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 दै.टाइ स ऑफ इं डया व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .२९/१-२०१३-१४ ची जाह रात  

.४६२ वशेष रोटेशन बाबत दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा करणेक रता दै.टाइ स  
ऑफ इं डया यांना अदा करावयाचे र. . र. .९०,७५२/- (अ र  र. . न वद हजार सातशे बाव न)  

दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे र. .५५,२००/- (अ र  र. . पंचाव न हजार दोनशे) या खचास  

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२७१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/२४०/२०१४, द.२७/०६/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       दै.टाइ स ऑफ इं डया ुप व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .३०/६-२०१३-१४ ची जाह रात  
.४७३ वशेष रोटेशन शु द प काबाबत दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा करणेक रता 

दै.टाइ स ऑफ इं डया यांना अदा करावयाचे र. . र. .८२,९४४/- (अ र  र. . याऐंशी हजार नऊशे  

च वेचाळ स) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे र. . ४६,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स हजार) या  

खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२७२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/२३६/२०१४, द.२७/०६/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       दै.टाइ स ऑफ इं डया ुप व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .३०/६-२०१३-१४ ची जाह रात  
.४९२ चे शु द प क २ वशेष रोटेशन बाबत दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा  

करणेक रता दै.टाइ स ऑफ इं डया यांना अदा करावयाचे र. . र. .१,१३,४४०/- (अ र  र. .एक लाख  

तेरा हजार चारशे चाळ स) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे र. . ४६,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स  

हजार) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – ७२७३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पअक/१/का व/२२२/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
   वषय - पंपर  िचंचवड मनपामधील मैलाशु द करण क ाम ये थाप य वषयक कामे करण.े 

वषय मांक ३३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२७४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - क े य कायालय 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/८८३/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       जल े  .ड/१३ दापोड  प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणे या कामास खालील माणे  
(वाढ/घट) तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
  

अ. . कामाचे नाव 
पृ  

./अनु. . 
उपल ध तरतूद  

२०१४-१५ 
वाढ . घट . िश लक 

तरतूद . 

१ जल े  .ड/१३ दापोड  प रसरात 
टॅकर दारे पाणीपुरवठा करणे 

 ०.०० ६ लाख ०.०० ६ लाख 

२ 
भाग .६१ व ६४ दापोड  प रसरात 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
द तीची कामे करणेु  

१११८/१५ ५ लाख ०.०० ३ लाख २ लाख 

३ 
भाग .६२ दापोड  प रसरात 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
द तीु ची कामे करणे 

१११८/१६ ५.५० लाख ०.०० ३ लाख २.५० लाख 

  एकूण १०.५० लाख ६ लाख ६ लाख १०.५० लाख 

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

ठराव मांक – ७२७५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/८८४/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - जल े  .बी/१ अंतगत साईनगर, मामुड  येथील उंच पा या या टाक चे आवारात िसमािभंत  
      बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे.  

वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – ७२७६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सं या गायवाड            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/२४१/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .२७/२-२०१३-१४ ची जाह रात .४५१  
वशेष रोटेशन बाबत दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा करणेक रता दै.इं डयन  
ए स ेस यांना अदा करावयाचे र. .६७,२००/- (अ र  र. .सदस  हजार दोनशेु ) दै.लोकमत यांना अदा  

करावयाचे र. .४६,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स हजार) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२७७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सं या गायवाड            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/२४२/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. .२७/२-२०१३-१४ ची जाह रात .४६४  
वशेष रोटेशन बाबत दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा करणेक रता दै.इं डयन ए स ेस 
यांना अदा करावयाचे र. .८४,०००/- (अ र  र. .चौ-यांऐशी हजार) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे 
र. .५५,२००/- (अ र  र. . पंचाव न हजार दोनशे) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२७८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२८३/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, भाग .५४  
वशालनगर, पंपळेिनलख येथील वाघजाई हॉटेल ४५ मी. पयत या वकास आराख यातील २४ मी.  
र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३१,५१,२६१/- (अ र  र. .एकतीस लाख  
ए काव न हजार दोनशे एकस ) पे ा सुधा रत २.५० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने   

र. . ३२,३०,०४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे  
भाववाढ कलमानुसार 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 राह ल या अट स अिधन राहन ु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – ७२७९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२८२/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, भाग .५४  
वशालनगर, पंपळेिनलख येथील उ ानापासून नवीन बाणेर पुलाकडे जाणा-या र याचे हॉटिम स  
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. .३१,५१,२६१/- (अ र  र. .एकतीस  
लाख ए काव न हजार दोनशे एकस ) पे ा ३.५० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने   

र. . ३२,६१,५५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे  
भाववाढ कलमानुसार 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 राह ल या अट स अिधन राहन ु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२८०      वषय मांक – ४० 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२८१/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, भाग  
.५५ पंपळेसौदागर येथे मनपा शाळा ते र क चौका पयत या २०.०० मी. ं द ड .पी. र ता वकसीत  

करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१,४०,०५,६०२/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार  
सहाशे दोन) पे ा ३.३५ % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,४४,७४,७९०/- पयत  
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार  
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 राह ल या अट स अिधन राहन यांु चेबरोबर करारनामा  
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२८१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२७९/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भाग .५४  
वशालनगर, पंपळेिनलख येथील स.नं.७० ते न वन बाणेर पुलाकडे जाणा-या र याचे हॉटिम स  
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .३०,८१,२३२/- (अ र  र. .तीस लाख  
ए याऐंशी हजार दोनशे ब ीस) पे ा ३.८० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .  
३१,९८,३१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ  
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कलमानुसार 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 राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ु  

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२८२      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२८०/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
वषय - भाग .८९ क पटेव ती येथील मशानभूमी वकसीत करण.े  

वषय मांक ४१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२८३      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - म यवत  भांडार वै . 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/४००/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
वषय - तालेरा णालयाचे व तार करण करणेकामी सा ह य/उपकरणे खरेद  करणेबाबत.. 

वषय मांक ४३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२८४      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - क े य कायालय 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ व/जा/५१९/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
वषय - मनपा या वायसीएमएच येथील EPABX यं णेचे वा षक देखभाल द ती करणेचे काम तीनु  

       वष कालावधीकर ता थेट प दतीने क न घेणेबाबत... 
वषय मांक ४४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७२८५      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - ई-ग हन स 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग ह/९/का व/३८१/२०१४, द.०७/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  संगणक साह याची खरेद  करणेत येत.े  

काह  आव यक खरेद  तातड चे वेळेस ई-ग हन स वभागाकडुन कोटेशन नोट स िस द क न कर यात  
येते. मा.आयु  यांनी व ीय अिधकार दान करणे बाबत आदेश .लेखा/१/का व/७७०/२०१३ 
द.१७.०९.२०१३ अ वये दले या अिधकारांतगत वभाग मुखांना र. .२ लाखापयत खरेद चे अिधकार 
दलेले आहेत. सदर कामाची तातड  वचारात घेता िन वदा िस द क न खरेद  करणेस बराच कालावधी 
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लागणार अस याने महारा  महापािलका अिधिनयम (सुधार त) २०११ करण ५ िनयम २/१ परंतुके 
मधील तरतुद नुसार कोटेशन प दतीचा अवलंब क न कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. 
द.०९.०६.२०१४ पयत मुदत दे यात आली होती. यामधे एकुण ितन कोटेशन ा  झाली आहेत. 
यातील मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. एकुण २२ आयटम साठ  
यांचे दर र. .१,८९,७०१/- (अ र  र. .एक लाख एकोणन वद हजार सातशे एक फ ) एवढे ा  झाले 

आहेत. यांचे दर एकुण रकमे या २.६०% कमी आले आहेत. सदर या खरेद स मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७२८६      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७५/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - िचखली मैलाशु द करण क /अं ेला पाक उ ान देखभाल करणेबाबत..  

वषय मांक ४६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२८७      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७४/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे द णमुखी हनुमान मं दर उ ान देखभाल करणेबाबत..  

वषय मांक ४७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२८८      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७३/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे आ. .६३ जुना पी.एम.पी.एम.एल. डेपो संततुकारामनगर उ ान देखभाल 

       करणेबाबत…   

वषय मांक ४८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२८९      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य अ  
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२५/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .२०  
अ वये, अ भागा अंतगत मदनलाल िधं ा मैदाना वर ल व नेताजी सुभाषचं  बोस बँडिमंटन हॉलला  
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नवीन आधुिनक प दतीने वुडन लोर ंग बस वणे कामी मे.समीर ए टर ायजस (िन.र. .२०,६५,३६०/-  
(अ र  र. .वीस लाख पास  हजार तीनशे साठ) पे ा ८.९५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर  
दराने  र. . १९,७४,५३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट  व  
िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत के लाय बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये  
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन  
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२९०      वषय मांक – ५० 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२४/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
      मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१४  

अ वये, भाग .१६ मधील आकुड  येथील गु देवनगर पासून ते िसमा सोसायट  पयत या ना यांची  
िभंतीची उंची वाढ वणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. . १७,५०,४८१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास  

हजार चारशे ए याऐंशी) पे ा ४०.१० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,००,९६५/-  
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे व िनयमानुसार देय  
असले या मटे रयल या िनधा रत के लाय बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर  
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२९१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - पशुवै क य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/२/का व/३६२/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह ीम ये सप,व य, ाणी,प ी व मधपोळ  यांचा नैसिगक उप व 
िनवासी अनेक ठकाणी आढळतो. याबाबत कायवाह  करणेकामी या वषयी त  य ची बा  ोत 
प दतीने नेमणुक करणे आव यक आहे. याकामी ी. वशाल काश खोले व ी. महेश रामकृ ण साळवे, 

सपिम  यांची मा. आयु  सो यांचेक डल आदेश .पवै/२/का व/१०३/२०१३ द. २०/११/२०१३ अ वये 
दरमहा येक  र. .७०००/-एक त मानधनावर सहा म हने कालावधी कर ता ता पुर या व पात 
नेमणूक कर यात आली होती. याकामी मा.सिमती ठराव . ४४१२ द.२३/१०/२०१३ अ वये मा यता 
दे यात आली होती. यांची मुदत द.१९/०५/२०१४ रोजी संपलेली आहे. तर  सदर या कामकाजाची 
आव यकता ल ात घेता ताव मा यते या दनांकापासून २ म हने मुदतवाढ देणेकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ७२९२      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - वै क य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/का व/३६९/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
वषय - िन वदा .08/2012-13 अ वये  रा य काय माकर ता  भाडेत वावर घेणेत आले या  
               वाहनांबाबत ... 

वषय मांक ५२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२९३      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/३/का व/१४६/२०१४, द.०७/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      िमक पु तके खरेद कामी मा.आयु  यांचेकड ल आ. .मा य/िश/३/का व/१०३/१४ 
द.२३/०५/२०१४ अ वये र.  .१४,१२,११२/ व  आ. .मा य/िश/३/का व/१११/१४ द. १६/०६/२०१४ 
अ वये र.  .२७,७७८/ अशी एक त र कम र.  .१४,३९,८९०/- मा.संचालक पाठयपु तक मंडळ वतरक  
पुणे-०४ यांना आगाऊ अदा करणेत आली होती. या माणे महानगरपािलके या १८ मा यिमक 
वदयालयांस सन २०१४-१५ म ये मोफत िमक पु तकांचे वाटप करणेत आले असुन मोफत िमक 
पु तके खरेद कामी झालेला य  खच र. .१४,३९,८९०/- (अ र  र. .चौदा लाख एकोणचाळ स हजार  

आठशे न वद) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७२९४      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/११८/२०१४, द.०७/०७/२०१४ 
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
      मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .२७  
अ वये, भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील आ णा भाऊ साठे मारका म ये आर.सी.सी. टेज व  
इतर अनषुंिगक कामे करणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .१०,४९,८५०/- (अ र  र. .दहा लाख  

एकोणप नास हजार आठशे प नास) पे ा २५.०१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने   

र. .८,२६,५४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे व  
िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये  
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन  
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ७२९५      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/११९/२०१४, द.०७/०७/२०१४ 
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .०५  
अ वये, भाग .८ टे को र ता हॉटेल वैशाली जवळ तरंग या लोक सं येसाठ  व छतागृह  
बांधणेकामी मे.के.पी. कं शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे  

शहा नव) पे ा २५.०२० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,६४,२३५/- पयत काम  
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे व िनयमानुसार देय असले या  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार  
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा  
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२९६      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/६३४/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
   मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, मंुबई पुणे  
र ता पंपर  चौक ते िनगड  डांबर करण, देखभाल व द ती करणेकामी मेु .अजवानी इ ा. ा.िल.  
(िन.र. .१,३९,६६,७०४/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख सहास  हजार सातशे चार) पे ा  
३.७० % जा त बाजारभावा पे ा १.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .१,४४,८३,४७२/- 

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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२९७      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ             अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .मा य/िश/१/का व/७८६/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
   मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      ी.रमेश द ोबा पाचंगे यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालय संत 
तुकारामनगर, मा यिमक व ालय केशवनगर, व संगीत अकादमी या व ालयातील अंदाजे ३५ व ा याना 
पारंपा रक चौघडा हे वा  िशक वलेने व मागदशन केलेने यांना  मानधनाची र कम .३०,०००/-(अ र  र.  
तीस हजार) अदा करणेस कंवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ७२९८      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.सदगु  कदम             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/३/का व/२८७/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल वै क य वभागाचे वापराकर ता देणगी व पात  

िमळाले या र कमे मधून कोणतीह  िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने मे.मा ती  
 सुझुक  इंड या िल. यांचेकडून मा ती इको या काराची णवा हका D G S & D  या दराने  
र. .३,७०,४०७=०० (RTO र ज ेशन, टॅ स, वमा, एल.बी.ट ., वेश कर इ याद  वगळून) आ ण  
मे.Chief Controller of Accounts, ऑफस द ली यांचे नावे र. .१००४=७८ पुणाकात र. .१,००५/-  
ड .ड . दारे अदा क न खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२९९      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारणे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६६/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
   मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .८/२०१३-१४ अ वये, धमवीर संभाजी  

महाराज उ ान रहाटणी येथे मोकळया जागेत सुशोिभकरण करणेकामी मे.व तंुड एंटर ायजेस  

(को.र. .१,९२,७९८/- (अ र  र. .एक लाख या नव हजार सातशे अ या नव) पे ा -१० ट के कमी)  

दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर काम पुण  

झा याने मे.व तंुड एंटर ायजेस यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे अस याने तुत कामाचे  

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

--------- 
ठराव मांक – ७३००      वषय मांक – ६० 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारणे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६५/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
वषय - पाईन रोड आ णा भाऊ साठे उ ान ते बजलीनगर पुलापयत म य दभाजक नुतनीकरणासाठु   

 शोिभवंत रोपे खरेद  करणेबाबत .. 
वषय मांक ६० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७३०१      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारणे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६४/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
   मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .११/२०१३-१४ अ वय,े उ ाना म ये  

लागवड साठ  हंगामी रोपे खरेद  करणेकामी मे.शुभम उ ोग (को.र. .१,९४,९३५/- (अ र  र. .एक लाख  
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चौ-या णव हजार नऊशे प तीस) पे ा- ३८ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले  
असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर काम पुण झा याने मे.शुभम उ ोग यांना केले या  

कामाचे बील अदा करावयाचे अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७३०२      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६७/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
वषय - सदगु द  उ ान यमुनानगर व गजानन हे े उ ान कृ णानगर या ठकाणी टोन गाडन बच  

 बस वणेबाबत... 
वषय मांक ६२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७३०३      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६८/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
वषय  - मनपाचे उ ान वभागासाठ  सा ह य खरेद  करणेबाबत ... 

वषय मांक ६३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७३०४      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६९/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
वषय  - मनपाचे उ ान वभागास हार, फुले गु छ इ.सा ह य पुर वणेबाबत ... 

वषय मांक ६४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७३०५      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मलेुप/१/का व/६८१/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  
 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 देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ७३०६      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - वै क य मु य 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/७९४/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
      खाली नमुद केलेली व वध टे निशयन, ने िच क सा अिधकार , फ जओथेर प ट, पु ष क   
मदतनीस इ. पदे ६ म ह याचे कालावधीसाठ  एक त मानधनावर भरणेस व जाह रात िस द करणेस  

मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३०७      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/१११/२०१४, द.०९/०७/२०१४ 
   मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत,  मागासवग य  

क याणकार  योजनेअंतगत व वध योजना राब व या जातात. यापैक  घटक योजना .1 अ वये इय ा  

५ वी ते ७ मधील व ा याना मंजूर दराने वा षक र. .७५०/- व इय ा ८ वी ते १० वी मधील व ा याना  

वा षक र. . १,२५०/-  िश यवृ ी देणेत येते. सन २०१३ म ये वतमानप ाम ये जा हर कटन िस द  

क न अज माग वले होते. यानुसार सन २०१३-१४ म ये िश यवृ ी िमळणेसाठ   एकूण १८८९ अज ा   

झाले आहेत. यापैक  ११८९ अज पा  झाले असुन ७०० अज अपा  झालेले आहेत.  इय ा ५ वी ते ७  

मधील ६४५ पा  व ा याना येक  र. .७५०/- या माणे र. .४,८३,७५०/- व इय ा ८ वी ते १०मधील 

५४४ पा  व ा याना येक  र. .१,२५०/- या माणे र. . ६,८०,०००/- असे एकुण र. .११,६३,७५०/-  
(अ र  र. .आकरा लाख येस  हजार सातशे प नास) इतक  र कम पा  व ा याना “िश यवृ ी”   
देणेकामी खच होणार आहे. सदरचे खचास, तसेच अपा  अजदारांपैक  कागदप ांची ुट  पुतता  

अ.
. पदनाम 

पद 
सं या शै णक अहता /अनुभव मानधन 

वगानुसार 
आर ण 

१ ई.सी.जी, 
टे निशयन 

१ शासनमा य ्  सं थेकड ल ई.सी.जी. टे निशयन कोस ्  पुण ् व 
कामाचा अनुभव आव यक 

१०७९९/- खुला- १ 

२ लॅब टे निशयन 

  

२ 

बी.एस.सी., ड .एम.एल.ट . कोस ्  पणु व कामाचा अनुभव 
आव यक. १०७९९/- अन.ु जाती- १ 

खुला- १ 

३ 
ए स रे 

टे निशयन 
२ 

एच.एस.सी., ए स ्  रे टे निशयन कोस पुण व कामाचा अनुभव 
आव यक 

१०७९९/- अन.ु जाती- १ 
खुला- १ 

४ 
ने  िच क सा 
अिधकार  

  

१ 
एच.एस.सी., सहा. ने रोग िच क सा ड लोमा उ ीण ् व 
कामाचा अनुभव आव यक 

१०७९९/- खुला- १ 

५ फ जओथेर प ट १ मा यता ा  व ापीठाचा  ( फ जओथेरपी)   वषय घेऊन शा  
शाखेतील पदवीधर व कामाचा अनूभव आव यक 

१०७९९/- खुला– १ 

७ 
पु ष क  
मदतनीस 

४ 

  

इतर दवाखाना/ णालय मधील कामाचा अनुभव आव यक. ९७६४/- 
अन.ुजाती – १ 
अनु.जमाती १ 

खुला- २ 
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के यानंतर  पा  ठरणा-या अजदारास यांचे  इय ेनुसार   िश यवृ ी मंजूर करणेस व याकामी येणा-या  

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक – ७३०८      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/६७/२०१४, द.१०/०७/२०१४ 
   मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे  

जुन २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक – ७३०९      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/६८/२०१४, द.१०/०७/२०१४ 
   मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील  

द.१६.६.२०१४ ते द.२२.६.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/६८/२०१४ द.१०.७.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

--------- 
 
ठराव मांक – ७३१०      वषय मांक – ७० 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/६९/२०१४, द.१०/०७/२०१४ 
   मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील  
द.२३.६.२०१४ ते द.२९.६.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/६९/२०१४ द.१०.७.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

--------- 
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ठराव मांक – ७३११      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग - मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/७०/२०१४, द.१०/०७/२०१४ 
   मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील  

द.३०.६.२०१४ ते द.६.७.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/७०/२०१४ द.१०.७.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

--------- 
ठराव मांक – ७३१२      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १५/०७/२०१४            वभाग - ड थाप य मु यालय  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/डमु/का व/१६४३/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

थेरगाव स.नं. ९ आर ण . ६२५ येथे शाळा बांधकामाकर ता िन वदो र क प यव थापन  

सेवा दे याकर ता स लागार हणून मे. राज  गडकर  अँड असोिसए स यांची नेमणूक झालेली असून 
करारना यातील अट  नुसार Post Tender Activity साठ  २.०%या माणे तसेच वाढ व कालावधीसाठ  
करारना यातील सु ानुसार अदा करणे आव यक आहे. यानुसार आतापयत स लागार यांना 
र. .२०,६३,०७८/- + सेवाकर (Service Tax)अदा केलेली आहे व र. . ६,४१,१९६/-+ सेवाकर (Service Tax) 
इतक  फ  देय आहे. असे एकूण करारना या माणे र. .२७,०४,२७५/- + सेवाकर ( Service Tax ) इतक  फ  
देय आहे. तर  वर ल माणे वर ल कामासाठ  एकूण र. . २७,०४,२७५/- + सेवाकर (Service Tax) 
खचासाठ  काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३१३      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १५/०७/२०१४      वभाग - क मु य थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/कमु/का व/१०९०/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

कासारवाड   (भोसर ) सीट सी .१९०९ आर ण . २१ शाळा बांधकामाकर ता क प  

यव थापन सेवा दे याकर ता स लागार हणून मे.राज  गडकर  अँड असोिसए स यांची नेमणूक झालेली 
असून करारना यातील अट  नुसार Post Tender Activity साठ  २.५% या माणे तसेच वाढ व कालावधीसाठ  
करारना यातील सु ानुसार अदा करणे आव यक आहे. यानुसार आतापयत स लागार यांना र. . 
५,३६,१७६/- + सेवाकर (Service Tax) इतक  फ  अदा केलेली आहे. व र. . ९,०५,६७०/- + सेवाकर 
(Service Tax) इतक  फ  देय आहे. असे एकूण र कम . १४,४१,८४६/- + सेवाकर (Service Tax) इतक  
फ  देय आहे. तर  वर ल माणे वर ल कामासाठ  एकूण र कम .१४,४१,८४६/- + सेवाकर (Service Tax) 

खचासाठ  काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  

 
ठराव मांक – ७३१४      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
      फ भाग व फ मु यालय म ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये तावात नमुद केले माणे 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .२ लाख) 
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७३१५      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १५.०७.२०१४        
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.        (वाढ/घट र. .१० लाख) 

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

 
ठराव मांक – ७३१६      वषय मांक –७६  
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 तावात नमुद केले माणे तरतदू वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .५.०० लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७३१७      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 

तावासोबत जोडले या पञा माणे मनपा अंदाजपञकात वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.          (वाढ/घट र. . २६ लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३१८      वषय मांक – ७८  
दनाकं – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव.  
 महानगरिलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद वग  
करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.        (वाढ/घट र. .९.५० लाख ) 

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

ठराव मांक – ७३१९      वषय मांक – ७९  
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 सन२०१४-१५ चे अंदाजपञकातील तरतूद म ये फेरबदल क न तावात नमुद केले माणे तरतूद 
वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.        ( वाढ/घट र. .६५ लाख ) 

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

ठराव मांक – ७३२०      वषय मांक – ८०  
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. वनय गायकवाड व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड शहरात जलतरणासाठ  मागदशक (कोच) उपल ध नस याने शहरातील नामवंत 
खेळाडू पु याम ये कंवा बालेवाड  येथे सरावासाठ  जात आहे. परंतु सदर बाब अ यंत खच क अस याने काह  
पालकांना न परवडणार  आहे. तसेच मुलां या शाळे या वेळा व अ यास यांचा ताळमेळ बसत नाह . अशा 
खेळाडंूना व शहरातील महापौरचषक   वजेते खेळाडू व रा य व रा ीय खेळाडंूना शहरातील कै. अ णासाहेब 
मगर जलतरण रोज सं याकाळ  ६.३० ते ७.३० या वेळेत उपल ध क न देणे गरजेचे आहे. हणजे यां या 
सरावात कसली अडचण येणार नाह . या वेळेत अजुनआधार सेवाभावी सं थेचे यव थापक ी. सुिनल 
ननवरे हे N. I.S. दजाचे िश क नेमून खेळाडंूचा सराव क न घे यास तयार आहे. माञ पालक देतील या 
मानधनावर िनयोजन  कर यात येईल यामुळे शहरात चांग या दजाचे खेळाडू तयार होऊन शहराचे 
नावलौक कास मदत होईल यासाठ  सदर सं थेस ५ वष कालावधी वना मोबदला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३२१      वषय मांक – ८१  
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 भाग . ३७ महा मा फुले नगर येथील मोकळ  जागा, .५० या ठकाणी वकसीत  होत 
असलेले उदयान “महा मा फुले वयं सहा यता बहउ ेशीय सेवाभावी सं थाु ” या सं थेस देखभाल व 
द तीसाठ  देणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३२२      वषय मांक – ८२ 
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
  फ ेञीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .५.०० लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३२३      वषय मांक – ८३  
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 

फ ेञीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 
तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे       (वाढ/घट र. . ४.५० 

लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३२४      वषय मांक – ८४ 
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक– मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या सन २०१४-१५  या आिथक  वषाम ये तावात नमुद 
केले माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.               (वाढ/घट १०.५० 
लाख)  

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

ठराव मांक – ७३२५      वषय मांक – ८५ 
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक– मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 से.नं.२२ वाहतूक नगर    िनगड   मधील रंग रे वे रोड आर त जागेतील वाहनतळ जागा        
( ेञ ९६२० चौ.मी.) ी.संजय िभमराव पाट ल यांना मागील िनवीदा  मासीक भाडे दर र. .५१,९८६/- 
(अ र  ए कावन हजार नउशे शहाऐंशी) (मनपा/शासन करासह)  म ये १२.५० ट के वाढ क न मनपा 
अट /शत  माणे तीन वषासाठ  भाडेकराराने दे यास 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 – ७३२६      वषय मांक – ८६ 
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.            (वाढ/घट र. . २४.०० लाख) 

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

 
ठराव मांक – ७३२७      वषय मांक – ८७  
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 फ भाग व फ मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. ( वाढ/घट र. . १३.०० लाख ) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७३२८      वषय मांक – ८८  
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक– मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.             (वाढ/घट र. .१२.५० लाख) 

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

 
ठराव मांक – ७३२९      वषय मांक – ८९ 
दनांक – १५.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 भाग . १ पीनगर, तळवडे भागातील रा भूषण, संगम, वकास व अ जं यतारा भागीरथी, 
समथ हौस.सोसा. येथे अंटरलॉ कंग लॉक बस वणे हे काम पुण करणेत आले असून बल अदायगीकामी 

तावासोबत या प रिश ात नमूद केले माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.                     
(वाढ/घट र. .७५ हजार) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३३०      वषय मांक – ९० 
दनांक – १५.०७.२०१४       वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.आयु  यांचे पञ .नस/२/का व/१७४/२०१४ द. ११/७/२०१४ 
 ऑल इं डया इन टटयूट ऑफ लोकल से फ ग हनमट यांचे वतीने स मा. म हला 
लोक ितिनिध यांचेकर ता महाबळे र येथील वशेष िश णा  कर ता आले या य  खच र. . 
३३,३०५/- (अ र -तेहतीस हजार तीनशे पाच फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 ठराव मांक – ७३३१                                  वषय मांक – ९१ 

दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   प  अ म ये नमुद माणे मनपाचे २०१४-१५ चे अंदाजप कात वाढ/घट करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.           (वाढ - र. .५.०० कोट ) 

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

ठराव मांक – ७३३२      वषय मांक – ९२ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सचुक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   सोबत जोडले या प ात नमुद केले माणे मनपा अंदाजप कात वाढ घट करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.     (वाढ/घट - र. .११.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७३३३      वषय मांक – ९३ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   तावात नमुद केले माणे महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कामधील तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१२.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७३३४      वषय मांक – ९४ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   मनपाचे व वध वभागांना आव यक असणारे ंटस . ४५७० यापूव  खरेद  घे यात आलेले 
आहेत. यासाठ  आव यक असणारे टोनस नं.३२८ यापूव  ऑनलाईन िन वदा दर मागवून खरेद  
कर यात आलेले आहेत. मनपाने ंटर .४५७० सारखेच ंटर ४८७० खरेद  केलेले आहेत. यामुळे 
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यापूव  खरेद  केलेले ३०० टोनस यासाठ  अपूरे पडणार आहेत. नजीक या काळात वधान सभेची 
आचारसं हता पुढ ल म ह यात लागू हो याची श यता नाकारता येत नाह . यामुळे ३२८ . चे 
साधारण ३०० नग टोनस पूव चेच मंजूर दराने घेणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७३३५      वषय मांक – ९५ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   गणेशमुत  व कर ता, (१) भुईभाडे आकारणी पुढ ल ५ वष कमान र कम .१,०००/- (एक 
हजार फ ) अशी थर ठेवावे व सदरची महसुलाची होणार  तुट इतर वनापरवाना यवसाय करणा-या 
यावसाियकांकडून आकारली जावी. (२) रा याबाहेर ल वनापरवाना गणेशमुत चा र यावर ल 
यवसाया व  ठोस कारवाई क न परवानाधारक थािनक यावसाियकांना सहकाय करणेत यावे.  

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

ठराव मांक – ७३३६      वषय मांक – ९६ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .७.४० लाख) 

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

ठराव मांक – ७३३७      वषय मांक – ९७ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   वकास कामां या अंितम बीलांची अदायगी करणेसाठ  तावात नमूद केले माणे वाढ/घट 
करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट ७.३५ लाख) 

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

ठराव मांक – ७३३८      वषय मांक – ९८ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – डा  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/२९९/२०१४ द.१४/०७/२०१४ 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या मा यतेने व 
नव गती िम  मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जुलै २०१४ या 
काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा भोईर वरंगुळा 
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क  ेमलोक पाक िचंचवड पुणे ४११०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१४ (पु ष व 
म हला गट) आयो जत करणेस येणा-या अंदाजे र. .२,४५,५७०/- इतका खच अपे त आहे. 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 उवर त 
र. .१,७५,५७०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  
टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े 
छपाई इ. िन वदा प तीने अथवा कोटेशन नोट स िस  क न करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३३९      वषय मांक – ९९ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   मा. थायी सिमती सभा ठ. . ७००३ दनांक १२/६/२०१४ मधील “ब” हा मजकूर वगळ यात यावा व 
याऐवजी “फ” हा मजकूर समा व  कर याची द ती करणेस मा यता देणेत येत आहेु .  

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

ठराव मांक – ७३४०      वषय मांक – १०० 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   वृ संवधन वभाग िन वदा नोट स .१/१४-१५ सव भागांम ये ख डे खोदणे, माती भरणे या 
कामाची िन वदा ा  झालेली आहे. यातील अनु. . १/१/१४-१५, १/५/१४-१५ व १/६/१४-१५ (अनु मे 
अ,ई, फ भाग) ह  सवाची िन वदा उघडली असता ती मे.समीर एंटर ायजेस या एकाच ठेकेदारास िमळालेली 
आहे. वृ ारोपणाचे कामकाज हे कालमयाद त असलेने उपरो  पैक  ई भागातील वृ ारोपणाचे कामकाज 
ख डे खोदणे, माती भरणे हे मे.सिमर एंटर ायजेस यांना न देता व यांना ित ह  भागातील कामकाजाचा 
वचार करता ते वेळेत पूण क  शकत नसलेचे थमदशनी दसत असलेने ई भागातील कामकाज हे 
िन वदेतील मे.सा ी इं जिनअस यांना मे.समीर एंटर ायजेस यां या दरात देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३४१      वषय मांक – १०१ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   भोसर  णालयातील उपहारगृह तीन वष कालावधीकर ता मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या 
यो य या भाडेदराने देणेकामी करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३४२      वषय मांक – १०२ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . नर व/का व/रहा./टे-८/३९८/१४ द.१४/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
   मौजे रहाटणी, ता.हवेली, ज.पुणे येथील ध ड राज मंगल कायालय ते रहाटणी गावठाण पयत 
४५.०० मी. ं द र ता या योजनासाठ  भूसंपादन करणेबाबतची कायवाह  भूमी संपादन वशेष 
अिधकार , वशेष घटक मांक १, पंपर  यां या कायालयामाफत सु  आहे. सदर भूसंपादनास व 
यापोट  येणा-या खचास मा. थायी सिमती ठराव .११३५०, द.२२/०६/२०१० अ वये मा यता 
िमळालेली आहे. तसेच भूसंपादन अिधिनयम १८९४ या कलम ६ खालील अिधसूचना तातड चे कलम 
१७ सह मंजूर करणेत आलेली आहे. 
   तुत करणी अजदार यांना दले या वकास योजना अिभ ायानुसारच स.नं.६७ ह सा नं. १ 
ते ५/१ बी व सी या िमळकतीतील ४५.०० मी. र ता ं द ने बािधत होणारे ११८९.२५ चौ.मी. े  जादा 
चटई े ा या बद यात (एन २.३ नुसार) द.२४/१०/२००० रोजी महानगरपािलके या ता यात घेणेत 
आलेले आहे. सदर ४५.०० मी. र यातील स.नं.६७ ह सा नं १ ते ५/१ बी व सी या िमळकतीसंदभात 
रे.मु. . २४४/२०१० मे. पाठक असोिसएट व  मनपा हा दावा मे. आकुड  यायालय येथे दाखल 
होता. सदर दा यासंदभात मे.कोटाने द.११/०२/२०१४ रोजी पुढ ल माणे आदेश दलेले आहेत.  

a) Suit is decreed with cost. 
b) Defendants are hereby permanently restrained from demolishing of the construction of the 

plantiff, without following due process of law. 
c) Defendants are hereby directed to restore within one year, the construction of the plantiff so 

demolished, within their limits, after getting land measured & identifying the area of 1189.25 
Sq.Mtrs. handed over to corporation from T.I.L.R. Haveli, Pune. 

d) Decree be drawn up accordingly. 
   
 सदरचा क प जवाहरलाल नेह  रा ीय नागर  पुनःिनमाण योजनेअंतगत सु  असून, सदर र ता 
वेळेत पुण होणे आव यक आहे. तथा प सदर ४५.०० मी. र यातील स.नं.६७ ह सा न.ं१ ते ५/१ बी 
व सी या िमळकतीसंदभात रे.म.ु . २४४/२०१० मे.पाठक असोिसएटस व  मनपा हा दावा मे.आकुड  
यायालय येथे दाखल अस याने, या भागातील र याचा वकास महानगरपािलकेस करता आलेला 
नाह . सदर ठकाणचाच र ता अपुण रा ह याने या ठकाणी बी.आर.ट . कॉर डॉरची अंमलबजावणी 
करणेस वलंब होत आहे.  
 सबब सदर जागेची मे.कोटाचे आदेशातील मु ा .३ म ये नमूद के यानुसार, ितवाद  यांनी 
महानगरपािलकेस FSI या मोबद यात ता यात दले या ११८९.२५ चौ.मी. े ाची मोजणी, तालुका 
िन र क, भूिम अिभलेख (T.I.L.R.) यांचे कायालयामाफत क न घेणेबाबत महानगरपािलकेने नगर 
भूमापन कायालयास कळ वलेले होते. सदर करणी मोजणी फ  र. .५८,०००/- भरणेबाबत यांनी द. 
०८/०५/२०१४ चे प ा वये कळ वले आहे.  

 सदरची मोजणी फ  महानगरपािलके या ता यात दले या े ासाठ  तसेच कोट केस कर ता 
करावयाची असुन सदरची र कम भूसंपादना यित र  खच आहे. नगर भूमापन अिधकार , पंपर  
िचंचवड यांनी सदर मोजणीकामी र. .५८,०००/- (अ र  र कम पये अ ठाव न हजार फ ) भरणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३४३      वषय मांक – १०३ 
दनांक – १५/०७/२०१४     वभाग – जलशु करण क  से.२३ 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/०४/३१/१४ द.१५/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
   पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु  अशु  जलउपसा क  से.२३ या लेखािशषावर ल चालू व िन वदा 
कामांसाठ  तावात नमूद प ानुसार अ. . १ ते ३८ कामांसाठ  अंतगत तरतूद वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२.१७,००,०००/- कोट ) 

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

ठराव मांक – ७३४४      वषय मांक – १०४ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
   रावेत येथील अशु  जलउपसा क ा या प रसरात महानगरपािलकेचे ट पा १ ते ४ साठ चे पंपींग 
टेशन आहे. व ुत वभागाने यांचे द. २५/१/२०१३ चे प ा वये अशु  जल उपसा क  या आवारात 

इनडोअर वचींग टेशन बांधणेबाबत कळ वले आहे. यानुसार सदरचे कामाचे अंदाजप क तयार केले 
असून अंदाजप काची र कम .५८,८०,७८६/- इतक  येत आहे. सदर कामास मा.महापािलका सभा 
ठराव . २३ द. २०/११/२०१३ अ वये र. .५८,८०,७८६/- चे खचास शासक य मा यता दे यात 
आलेली आहे. सन २०१३-१४ चे अंदाजप कात सदर कामासाठ  र. .१४,००,०००/- एवढ  तरतूद 
दश व यात आली होती. सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात सदर कामासाठ  अ. . १५, पान . १११५ या 
लेखािशषावर तरतूद उपल ध झालेली नाह . सदरचे काम करणेची आव यकता आहे. सदरचे इनडोअर 
वचींग टेशन उभारणी क रता महा वतरण चे कायकार  अिभयंता यांनी नकाशा मंजूर  दलेली आहे. 

सदर कामाची िन वदा िस  करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप कात तरतूद उपल ध नस याने सदर कामासाठ  पान . २२८ वर ल अ. .९ “रावेत येथे जु या 
बंधा-याचे खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणे” या लेखािशषामधील र. .६०,००,०००/- वर ल वषयां कत 
कामासाठ  वग करण करणे आव यक आहे. या माणे सदरचे िन वदा िस  करणे आव यक अस याने 
या कामासाठ  तरतूद वग करणाचा तावास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३४५      वषय मांक – १०५ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पं.िचं.मनपा कडे सव वभागांम ये दैनं दन जमा होणार  सव रोख र कम मनपाचे नावे 
असणारे धनादेश मनपा िनदश देईल या ठकाणी जमा करणेकर ता मे. याती इ ोिसस व 
आय.सी.आय.सी.आय यांची नेमणूक मनपाकर ता ई-ग हन सचे सॉ टवेअर मटन स वनामोबदला क न 
दे याचे अट वर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३४६      वषय मांक – १०६ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 सन २००८ पासून या खेळाडंूना अनुदान मंजूर करणेकामी वषय मंजूर कर यात आला आहे. 
यांना अनुदान व रत वैय क नावे अदा कर यात यावे. तसेच रा ीय व आंतररा ीय तरावर ल 
खेळाडंूचा स कार महानगरपािलका सभेतच करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ७३४७      वषय मांक – १०७ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा. साद शे ट , मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या संभाजीनगर भाग .९ मधील िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  
सप ानात सालाबाद माणे यावष ह  नागपंचमी साजर  केली जाणार आहे. गेली २० वष या सणाम ये 
म हलांसाठ  वशेष काय मांचे आयोजन कर यात येते. तर  या ठरावा वये नागपंचमी सणासाठ  येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ७३४८      वषय मांक – १०८ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा. साद शे ट , मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
   सालाबाद माणे यंदाह  खराळवाड  पंपर  येथील खराळआई मंद राजवळ दनांक १/८/२०१४ रोजी 
नागपंचमी मनपातफ साजर  कर यास व याकामी येणा-या र. .एक लाखापयतचे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ७३४९      वषय मांक – १०९ 
दनांक – १५/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
   मा. थायी सिमती ठराव . ५३२८ द.३१/१२/२०१३ मधील “व मे.एलएमसी िस.फोस ा.िल.”  
हा मजकूर वगळ यात यावा व या ठकाणी “व एलएमसी असोिसएटस”् असे वाच यात यावे. (समा व  
कर यात यावा.) तसेच त ा .५ मधील मे. “एलएमसी िस.फोस ा.िल.” हा मजकूर वगळ यात यावा 
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व याऐवजी “मे.एलएमसी असोिसएटस”् हा मजकूर समा व  कर यास कंवा असे वाच यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

  

 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
    ( महेशदादा कसन लांडगे ) 

                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/४/का व/५८३/२०१४ 

दनांक - १७/०७/२०१४ 
 
 

                                                          
                                                               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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